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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Yönetmelikler 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden : 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

M A D D E 1 — 14 Mayıs 1987 tarih ve 19460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliği"nin 16 ncı 
maddesine aşağıdaki (u) bendi eklenmiştir. 

"u) Uluslararası veya yabancı ülke federasyonlarına yapılacak aidat ödemeleri ile 
Türk vatandaşlığına geçen ve M i l l i Takıma seçilen sporcu transfer bedelleri ve ödentileri" 

M A D D E 2 — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliği
ne aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına Geçen ve M i l l i Takıma Seçilen Yabancı Spor
cuların Transfer Bedelleri ve Ödentileri. 

Ek Madde 1 — Yabancı ülke federasyonlarından izin alınmak suretiyle, Türk vatan
daşlığına kabul edilen ve Genel Müdürlükten lisans alan yabancı sporcuların Türk M i l l i Ta
kımında oynayabilmeleri için, uluslararası federasyon veya yabancı ülke federasyonlarının 
talep edecekleri transfer bedelleri ve ödentileri, i lg i l i federasyon başkanlığının teklifi ve Ge
nel Müdürün onayı ile ödenir." 

Yürürlük 

M A D D E 3 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
M A D D E 4 — B u Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden : 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Kayak Öğreticisi Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

Amaç, 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kayak öğreticilerinin; yetiştirilmeleri ve eğitim
lerinin geliştirilmesi, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, kayak öğreticisi yetiştirme kurslarını, kurs programları
nı, sınav esas ve usullerini, kayak antrenörlerini ve kayak öğreticilerini kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 — Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendi ile 10 uncu maddesine 
göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon : Türkiye Kayak Federasyonunu, 

Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını, 

İl Müdürlüğü , : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

Kayak Öğreticisi : Kayak sporunu teorik ve uygulamalı olarak vatandaş
lara öğreten kişiyi, 

Kış Sporları Merkezi ; Kış sporlarının yapıldığı kamu ve özel kuruluşlarının 
her türlü konaklama ve mekanik tesislere sahip spor 
merkezini, 

Kayak Eğitim Kurs Merkezi : Kayak öğreticilerinin bağlı olarak çalışabileceği eğitim, 
öğretim araç ve gereçleriyle donatılmış kış sporları mer
kezinde faaliyet gösteren, Türkiye Kayak Federasyo-
nununca denetimi yapılan kayak öğretim kuruluşunu, 

: Kayak öğreticisi kursuna ait dersler ile sınavların uy
gulama şekilleri ve değerlendirme esaslarına ilişkin 
olarak düzenlenecek talimatı, 

Kurs ve Sınav Talimatı 

Kurs Düzenleme 

İKİNCI BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Madde 5 — Kayak öğreticisi yetiştirme kursları Federasyonun teklifi ve Daire Baş
kanlığının Genel Müdürlükten alacağı onaydan sonra düzenlenir. 

Ancak, kurs öncesi Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak 
yabancı dil sınavında kursa katılacak adayların yabancı dil bilgisi seviyesi tesbit edilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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Yazılı ve sözlüden oluşacak bu sınavda adayların ortalama en az 50 puan alması zo
runludur. 

Kayak Öğreticisi Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar 

Madde 6 — Kayak öğreticisi kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır : 

a) 24 yaşından küçük olmamak, 

b) Savcılıktan i y i hal kağıdı almak, 

c) Bi r inc i kademe antrenör olarak en az üç yıl fiilen görev yaptığını İl Müdürlüğü ve
ya Federasyondan alacağı belge ile belgelemek, 

d) 5 inci maddede belirtilen yabancı d i l sınavından ortalama en az 50 puan almış o l 
mak. 

Kurslarda Uygulanacak Eğitim Programı 

Madde 7 — Kurslarda uygulanacak temel ve özel eğitim programlan, kurs ve sınav 
talimatına uygun olarak düzenlenir ve bu talimatta yapılacak değişiklikler Federasyonun tek
l i f i ve Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onayla yapılır. 

Öğretim Görevlilerinin Seçimi 

Madde 8 — Temel eğitim programındaki derslerin öğretim elemanları Daire Başkan
lığınca, spor dalına ait özel eğitim derslerinin öğretim elemanları ise Federasyon Başkanlı
ğınca konusunda tecrübeli ve uzmanlaşmış kayak öğreticisi belgesine sahip olanlar arasın
dan seçilir. B u kişiler Federasyonun teklifi, Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamın
dan alacağı onaydan sonra görevlendirilir. 

Yayın Temini 

Madde 9 — Kurs ve sınav talimatındaki eğitim ve öğretim konularına ait derslerin 
kitap ve yayınlarının sağlanması, geliştirilmesi Kayak Federasyonu ile Daire Başkanlığının 
Koordinasyon ve işbirliği ile yapılır. 

Gelişim Semineri 

Madde 10 — Kayak öğreticileri için açılacak olan gelişim seminerleri Federasyon ile 
Daire Başkanlığının işbirliğiyle düzenlenir. B u seminerler ve kurslar için gerekli hallerde ya
bancı uzman getirilebilir. 

Sınav Değerlendirilmesi 

Madde 11 — Kursiyerler kurs ve sınav talimatında belirtilen derslere katılırlar. K a 
tıldıkları derslerden sınava tabi tutulurlar. Temel eğitim ve özel eğitim derslerinden ortalama 
en az 70 puan almak zorundadırlar. E n fazla i k i dersten başarısız olanlar için bir ay içinde bir 
defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavı yapılır. B u sınavda ortalama en az 70 puan al
maları gerekir. 

Belge Verilmesi 

Madde 12 — Kayak öğreticisi kursunun sonunda sınavları başarıyla bitirenlere Fe
derasyonca "Kayak Öğreticisi Belgesi" verilir. 

Lisans Verilmesi 

Madde 13 — Kayak öğreticisi belgelerini almış olanlara, Genel Müdürlükçe her yıl 
belirlenen Lisans bedellerini Federasyonlar Fonundaki Amatör Spor Hesabına yatırdıklarını 
gösteren banka dekontunu ibraz etmeleri şartı ile Federasyonca Lisans verilir. Lisanslar Fe
derasyonca her yıl vize edilir. Vize bedelini ödeyenlerin lisansları vize edilir. 

Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 3 
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Belge ve Lisansların Geçersiz Sayılması 

Madde 14 — Federasyonun denetim ve gözetimi altında bulunan kış sporları merke
zinde görevini ve mesleğini kötüye kullanan, kayak eğitimi yapmasına engel olacak vücut ve 
akıl hastalıklarına yakalanan ve bu durumu sağlık raporuyla belgelenen kayak öğreticilerinin 
lisansları Federasyonca iptal edilir. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Çeşitli Hükümler 

Kayak Öğreticilerinin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 15 — Kayak öğreticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtil
miştir : 

a) Kayak sporunu yaygınlaştırmak ve geniş halk kitlelerine sevdirmek için Federas
yonca kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, 

b) Federasyonun kural ve talimatlarına uymak, 

c) Genel Müdürlükçe belirlenen ders ücretleri tarifesinin üstünde ücret almamak, 

d) Kayak sporuna yeni başlayan kişi ve gruplara seviyelerine uygun eğitim program
lan uygulamak, 

e) Kayak eğitimi yaptıracağı kişi ve grupların kullanacakları kayak malzemelerinin 
kendilerine uygun olup olmadığını kontrol etmek ve uygun olmayanları eğitimden men et
mek, 

f) Hava şartlarının uygun olmadığı gün veya dönemlerde kayak pistlerinin ve meka
nik tesislerinin hizmet dışı bırakılması için kış sporları merkezi yetkililerine gerekli uyarılar 
da bulunmak ve sonuçlanmasını sağlamak, 

g) Grup çalışmalarına 10 kişiden fazla kayak öğrencisi almamak, 

h) Kayak pistlerinin ve mekanik tesislerinin kayakçılar için tehlike yaratmayacak ni
telikte olup olmadığını kontrol etmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

ı) Kayakçıların sakatlanmaları veya yaralanmaları durumunda ilk yardımı yapmak 
ve en yalan kapalı mekana veya sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlamak, 

i) Kayakla i lg i l i gelişmeleri takip etmek, yurtiçi ve yurt dışındaki kurs ve seminer
lere katılmak, yurt dışı eğitim programlarına iştirak edenlerin hazırlayacakları raporları Ge
nel Müdürlüğe sunmak ve kayak camiasının yararlanmasını sağlamak, 

j) Kayak düzeyine uygun pistleri seçmek ve kayak öğrencilerini bu pistlerde çalış
tırmak, 

k) Kayak öğrencilerini derslere aldıkları noktada bırakmak veya yakınlarına teslim 
etmek, 

1) Kayak pistlerinin tehlikeli bölgelerinin ve geçiş noktalarının uyan işaretleri ile be
lirtilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

m) Genel Müdürlükce görevlendirilen denetim elemanlarınca istenen gerekli bilgi ve 
belgeleri vermek, 

Yukarıda sayılan kayak öğreticileri görev, yetki ve sorumluluktan bakımından kayak 
Öğreticileri Derneği yetkililerince denetlenebilir. Aynı dernek denetim sonuçlarını Genel 
Müdürlüğe bildirmekle yetkili ve sorumludur. 

Kayak Öğreticisi ve Antrenör Lisansına Sahip Olmayanlar 

Madde 16 — Kayak öğreticisi ve antrenör lisanslarına sahip olmayanlar; kış sporla-
rı merkezinde, kayak eğitimi kurs merkezinde, resmi ve özel kuruluşların açtığı kayak kamp
larında, tesislerinde ve kulüplerinde çalışamaz ve çal ış t ı r ı lmazlar . 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Lisanssız veya lisansı vize edilmemiş olduğu halde kayak öğreticiliği yapanlar ile 
bunları çalıştıranlar hakkında i lg i l i mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

Lisansı Olanlar 

Madde 17 — Yalnız kayak öğreticisi lisansı olanlar, kişi veya gruplara Federasyon
ca her yıl belirlenen ve Genel Müdürlükce onaylanan ücretle ders verebilir. 

Yabancı Uyruklu Kayak Öğreticileri 

Madde 18 — Yabancı uyruklu kayak öğreticisi belgesi ve lisansı olanlar Federasyo
nun izni olmadıkça Türkiye 'de çalışamazlar. B u kişilere çalışma izni verilebilmesi için belge 
ve lisanslarının denkliklerinin yapılması ve 13 üncü maddede belirtilen lisans bedelinin on 
katı kadar bir bedelin yatırılması şartı aranır. 

Denklik İşlemi 

Madde 19 — Türk uyruklu olupta yurtdışında bir ülkede kayak öğreticisi belgesi ve 
lisansı almış olanların denkliği Federasyon ile Daire Başkanlığının oluşturacağı bir komisyon 
tarafından yapılır. Yeni lisanslarının verilebilmesi için 13 üncü maddede belirtilen bedelin beş 
katı kadar bir bedelin yatırılması şartı aranır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 20 — B u Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda Federasyonun teklifi 
ve Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onay dahilinde işlem yapılır. 

II nci ve III üncü Kademe Kayak Antrenörleri İçin Düzenlenecek Kayak Öğreticisi 
Kurs ve Seminerleri 

Madde 21 — Genel Müdürlükten II nci kademe kayak antrenör belgesi almış olup, 
bu kademede en az i k i yıl çalıştığını belgeleyenler kayak öğreticisi kursuna katılmak için 
Genel Müdürlüğe başvurabilirler. Özel eğitim derslerini kapsayan ve beş günden aşağı o l 
mamak üzere düzenlenecek olan bu kurslar sonunda yapılacak sınavlardan ortalama 70 puan 
alanlara kayak öğreticisi belgesi ve lisansı verilir. 

III üncü kademe kayak antrenör belgesi almış olupta, bu kademede en az i k i yıl çalış
tığını belgeleyen antrenörlere ise üç günden az olmamak şartıyla açılacak kayak öğreticisi 
semineri sonunda kayak öğreticisi belgesi ve lisansı verilir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdür
lük Kayak Federasyonu Başkanlığınca verilen Kayak Öğretmenleri Belgesine sahip olanların 
bu haklan saklı olup, söz konusu kişilerin kayak öğreticiliği faaliyetinde bulunmaları için 
Kayak Federasyonu Başkanlığına başvurarak belge ve lisanslarını kayak öğreticisi belge ve 
lisansıyla değişt irmek zorundadırlar. 

BEŞİNCİ B Ö L Ü M 
Yürürlük-Yürütme 

Yürürlük 

Madde 22 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 23 — B u Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden : 

Taekwondo Hakem Yönetmeliği 
BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Amaç , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
A m a ç 

Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı, Taekwondo yarışmalarını yönetecek hakemler
le i lg i l i işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — B u Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlık
ların çözümüne, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve 
sorumluluklarına, hakemlerin derecelerine, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kap
sar. 

Dayanak 

Madde 3 — B u Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak ve aynı Kanunun 10 
uncu maddesine istinaden Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 — B u Yönetmelikte geçen; 

Genel Müdür : Gençlik ve SPOR Genel Müdürünü, 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon : Türkiye Taekwondo Federasyonunu, 

İ l Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Temsilcisi : Taekwondo İl Temsilcisini, 

W T F : Dünya Taekwondo Federasyonunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ B O L U M 
Hakem Kurulları 

Hakem Kurullarının Çeşitleri 

Madde 5 — Hakem Kurulları; merkezde Merkez Hakem Kurulu ve illerde İl Hakem 
Kurullarından oluşur. 

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu, Başkanın ve Üyelerin Seçimi 

Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu, bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. A k t i f 
ve başarılı uluslararası ve m i l l i hakemler arasından Federasyon Başkanının teklifi, Genel Mü
dürün onayı ile kurulur. İstifa veya ölüm hallerinde aynı yo l takip edilerek Kuruldan ayrılan
ların yerine yeni üyeler seçilir. 

Merkez Hakem Kurulu Başkam ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Başka
nın, başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Başkanın herhangi bir sebepten 
dolayı üyelikten ayrılması durumunda boş kalan yere yeni üyenin atanmasından sonra seçim 
yapılır. 

Merkez Hakem Kurulu ve Üyelerin Görev Süresi 
Madde 7 — Merkez Hakem Kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev 

süresi kadardır. Üyenin istifa etmesi veya özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi durumun
da Federasyon Başkanının teklifi Genel Müdürün onayıyla üyeliği sona erer. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 
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Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 
Madde 8 — Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesin

de yer alan hakem olacaklarda aranacak nitelikler yanında; 

a) B u görevin gerektirdiği yeterli bilgi , tecrübe ve kıdeme sahip olmak, 
b) Spor Kulüpleri Yönetim Kurulunda üye, yönetici veya antrenör olmamak, 

c) A k t i f sporculuk dönemini bitirmiş olmak, 
d) 30 yaşından yukarı olmak, 
nitelikleri aranır. 

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı 
Madde 9 — Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her 

zaman toplantıya çağırabilir. Kurul en az ayda bir toplanır. Kurul toplantısına Federasyon 
Başkanı başkanlık edebilir. Kurul , çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların 
eşit olması halinde toplantıyı yöneten Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. K a 
rarlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) W T F ' n i n hakemlik kuralları ile i lg i l i her türlü değişiklik ve yorumların tercüme

sini yaptırarak, kural değişikliklerinin ve konu ile i lg i l i yayınların en kısa zamanda hakemle
re duyurulmasını sağlamak. 

b) W T F tarafından düzenlenen seminer ve kurslara katılacak hakem ve öğretici ha
kemleri belirlemek. 

c) Hakem adaylarının sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanları tesbit ederek l i -
sanslarının verilmesi ile i lg i l i işlemleri yapmak. 

d) Hakemlerin terfiini yapmak ve onaylamak. 
e) Başarılı görülen mi l l i hakemlerden, özellik ve nitelikleri uygun olanları belirleye

rek uluslararası hakem olabilmeleri için gerekli işlemi yapmak. 
f) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemi yapmak. 
g) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, ring hakemleri vasıtasıyla denetlemek ve 

bunların verdiği raporlara göre değerlendirme yapmak. 
h) Hakemlerin yarışmalarda giyecekleri kıyafeti belirlemek ve yarışmaları bu kıya

fetle yönetmelerini sağlamak. 

ı) Hakemlerin yönettikleri yarışmalardaki aksaklıklarla i lg i l i telkin ve tavsiyelerde 
bulunmak. 

i) Federasyonun yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda görevlendirilecek hakemler ile ille
rin veya kulüplerin yurtdışında yapacakları yarışmaların hakemlerini belirlemek. 

j) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranış-
da bulunan hakemler hakkında inceleme yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ce
za Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek. 

k) Hakemlerin Federasyonda kütüklerini tutmak ve hakem bilgi formu hazırlamak. 
(Ek 1) 

1) İllerde yapılacak olan yarışmalarda istenildiğinde gözlemci hakem görevlendirmek. 
m) Federasyondan hakem talebinde bulunan, Emniyet, Silahlı Kuvvetler, okullar ve 

diğer kurumlarca düzenlenen yarışmalar için görevlendirilecek hakemleri tesbit etmek. 
Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 
Madde 11 — Merkez Hakem Kurulunun, i l hakem kuralları üzerindeki yetkisi aşa

ğıda belirtilmiştir. 

a) İl hakem kurallarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak. 
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b) İl hakem kurullarını denetlemek ve varsa aksaklıklarla i lg i l i tedbirleri almak. 

c) Yönetmeliklere ve Merkez Hakem Kurulunun direktiflerine aykırı hareket eden İl 
Hakem Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi için Federasyona teklifte bulunmak. 

d) İl Hakem Kurullarınca teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuç
landırmak. 

Merkez Hakem Kurulu'nun Kurs ve Seminer Düzenlemesi 

Madde 12 — Merkez Hakem Kurulu illerden gelen kurs isteklerini inceleyerek uy
gun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapar. 

Kurul , gerektiğinde Uluslararası düzeyde hakem kurs ve seminerleri açar, yabancı öğ
retici hakem ve gözlemci çağrılması için Federasyona teklifte bulunur. 

Merkez Hakem Kurulunun Lisans İptal Yetkisi 

Madde 13 — Hakem lisansı aşağıda belirtilen hallerde Merkez Hakem Kurulunca ip
tal edilir. 

a) İstifa etmek. 

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek. 

c) Özürsüz olarak üç defa üst üste hakemlik görevine gelmemek. 

d) Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak. 

e) Kamu haklarından mahrum durumuna düşmek. 

f) Genel Müdürlük Ceza Kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla, yarışmalardan 
men veya hak mahrumiyeti cezası almak. 

Hakem Kurulu tarafından Ceza Kuruluna sevk edilen ve cezalan kesinleşen hakem
lerin ceza süresince lisansları askıya alınır. B u süre boyunca cezalı hakem yarışma yönete
mez ve görev yapamaz. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez 
Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir ve lisanslarının iptali için Federas
yon Başkanının onayına sunulur. 

Merkez Ceza Kurulu 'nca Verilecek Cezalarla İlgili Lisans İptali 

Madde 14 — Ceza Yönetmeliğinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hal
lerde Merkez Hakem Kurulu hakem lisanslarını iptal eder. 

a) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareketlerde bulunduğunu tesbit etmek. 

b) Gerçek dışı beyanda bulunmak veya taraflardan maddi, manevi bir menfaat temin 
ettiği anlaşılmak. 

c) Teşkilat mensuplar ı aleyhinde gerçek dışı suçlamalarda bulunmak. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

İl Hakem Kurullarının Kuruluşu 

Madde 15 — Lisanslı hakem sayısı en az on olan illerde, Hakem Kurulları kurulma
sı zorunludur. On hakemden daha az hakemi olan illerde bu hizmetler Taekwondo İl Temsil
cisi başkanlığında kurulacak ve hakemlerden oluşan bir kurul tarafından yürütülür. B u kuru
lun üye sayısı İl Temsilcisinin teklifi ve İl Müdürünün onayıyla belirlenir. 

Ayrıca illerde i l temsilcisinin teklifi ve i l müdürünün onayı ile İl Tertip Kurulu kuru
labilir. 

İl Hakem Kurulunun Seçimi 

Madde 16 — İ l Hakem Kurulları, İl Müdürünün teklifi Merkez Hakem Kurulunun uy
gun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur. B u kurul 5 asil, 2 yedek üyeden olu
şur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. 
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İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri 
Madde 17 — Kuru l çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Oyların eşit çık

ması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar, karar defterine yazı
lır ve üyelerce imzalanır. 

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılan Nitelikler 
Madde 1 8 — İ l Hakem Kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer 

alan nitelikler aranır. 
Yeterli sayıda Uluslararası, M i l l i ve İl Hakemi bulunmayan illerde İl Hakem Kurulu 

aday hakemlerden de oluşabilir. 
İl Hakem Kurullarının Görev Süresi 
Madde 19 — İl Hakem Kurullarının görev süresi ik i yıldır. Yeni kurulun teşkiline ka

dar eskisi devam eder. 

İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri 
Madde 20 — İl Hakem Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 
a) Hakem kursu açılması için i l temsilcisine istekte bulunmak. 
b) İlinde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak ve terfi edecek hakemlerle i lg i l i işlem

leri yapmak. 
c) Hakemlik konusunda konferanslar vermek, hakemleri yarışmalara hazırlamak üze

re nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek. 
d) Federasyonun izniyle yetiştirme ve geliştirme kursları açmak. 
e) İhtilaflı yarışmaların sonuçlan hakkında birinci derecede karar verme ve itiraz ha

linde Merkez Hakem Kurulunca kesin karara bağlamak üzere, Federasyona gönderilmelerini 
sağlamak. 

f) Yönetmelik hükmüne aykırı hareket eden hakemleri, yarışma yönetmekten men et
mek ve gerektiğinde lisanslarının vize edilmemesi ve iptali için nedenleri ile durumun Mer
kez Hakem Kuruluna bildirilmesini sağlamak. 

g) İlinde ve ilçesindeki resmi ve özel yarışmalarla, Federasyonca yetki verilen yanş-
maların hakemlerini tayin etmek. 

h) İlinde düzenlediği yarışmalarda jüriyi oluşturmak ve yanşmaların akışını izlemek. 
ı) Her yarışma sonunda neticeleri ve hakemlere ait düşüncelerini bir hafta içerisinde 

rapor halinde Merkez Hakem Kuruluna sunmak üzere gerekli işlemleri yapmak. 
i) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle i lg i l i diğer işleri yapmak. 
İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması 
Madde 21 — İl Hakem Kurulu Üyeleri aşağıda sayılan durumlarda görevlerinden ay-

rılmış olurlar. 
a) Üyenin istifa etmesi, 

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 
c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi, 
d) 25 inci maddedeki niteliklerden birini kaybetmesi, 
e) Yönetmelikler ve Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket et

tiğinin sabit görülmesi halinde İ l Müdürünün teklifi Federasyon Başkanının onayı ile üyeliği 
son bulur. 

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar 
Madde 22 — Hakemlere verilecek cezalar, Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ce

za kuralları tarafından saptanır. B u Yönetmelik çerçevesinde ve W T F Kurallarına göre veri
len görevleri tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan, onur kırıcı suçlan işleyen, Merkez 
Hakem Kurulunun, Gözlemcilerin, Ring Hakemlerinin ve İl Temsilcilerinin kararlarına yasal 
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gerekçe göstermeden karşı gelen, yarışmaların akışını bozan, sporcuları aşağılayan ve rahat
sız eden hakemlerin durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesi veya şikayet edilmesi 
üzerine, Merkez Hakem Kurulu şikayetler hakkında gerekli incelemeyi yapması sonucu, lü
zumu halinde Federasyon Başkanının teklifi Genel Müdürün onayıyla cezalandırılmak üzere 
Ceza Kuruluna sevk edilir. 

Merkez Hakem Kurulu şikayetlere istinaden gerektiğinde hakemi yazılı veya sözlü 
olarak uyarabilir. 

İl Hakem Kurulu Toplantıları 

Madde 23 — İl Hakem kurulları, İl Müdürü, İl Temsilcisi veya Kurul Başkanının da
veti üzerine toplanır. 

İl Hakem Kuru l Üyelerinin Görev Yasağı 
Madde 24 — İl Hakem Kurul üyeleri, kendi spor dalıyla i lg i l i spor kulüpleri ve özel 

salonlarda görev alamazlar. 
Hakem Olabilme Şart lan 

Madde 25 — Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 
a) T .C. vatandaşı olmak, 
b) E n az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c) Erkeklerde 23, bayanlarda 20 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak, 
d) Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, 
e) Ağır hapis, 6 aydan daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden affa uğramış da

hi olsa ceza almamış olmak, 
Ortopedik sakatlığı bulunan hakem adayları yalnız yazılı ve sözlü sınava alınırlar. Ba-

şarılı bulunanlar Duyuru, Çizelge, Tabela ve Saat Hakemliği yaparlar. 
Hakemlik Kademe ve Dereceleri 
Madde 26 — Hakemlik kademe dereceleri aşağıdaki gibidir : 
a) Aday Hakem 
b) İl Hakemi 
c) M i l l i Hakem 

d) Uluslararası Hakem 
Aday Hakem 
Madde 27 — B u Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen şartlan taşıyan ve Fe

derasyonca açılan Hakemlik Kurslarına katılarak yazılı ve uygulamalı sınavlardan 100 üze
rinden 70 ortalama puan alanlar Aday Hakem olurlar. 

Aday Hakemler, sadece illerde yapılan İl Müdürlüğü faaliyetlerinde görev alabilirler. 
Adaylık süresi enaz i k i yıldır. Aday Hakemlik süresini tamamlayan adayların, adaylıkları sü
resi içerisinde enaz on yarışma yönetmeleri ve Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen ha
kemlik seminerinden enaz birine katılmaları, Merkez Hakem Kurulunca yılda enaz i k i kez 
açılacak İl Hakemlik kursuna katılarak bu kurs sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulama
lı İl Hakemlik sınavlarından 100 üzerinden ortalama 75 puan almaları gerekmektedir. Mer
kez Hakem Kurulunca başarılı görülenlerin terfiileri her yıl Aralık ayı sonuna kadar yapılır. 

İl Hakemi 

Madde 28 — İl Hakemliği süresi, enaz üç yıldır. B u süre içerisinde ilinde ve Fede
rasyon faaliyetlerinde görev yaparak kendilerini yetiştirirler. 

İl Hakem Kurulu tarafından terfii istenen i l hakemlerinin faal olduğu süre içerisinde 
enaz yirmi yarışma yönetmeleri ve Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen hakemlik semi
nerinden enaz birine katılmaları, Merkez Hakem Kurulunca yılda enaz ik i kez yapılacak M i l 
l i Hakemlik Kurslarından birine katılarak bu kurs sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygula-
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malı sınavlardan 100 üzerinden ortalama 80 puan almaları gerekmektedir. Merkez Hakem 
Kurulunca başarılı görülenlerin terfii her yıl Aralık ayı sonuna kadar yapılır. 

M i l l i Hakem 
Madde 29 — Terfi süreleri enaz üç yıldır. B u süre içinde İl ve Federasyon faaliyetle

rinde kendisini yetiştirmek ve Uluslararası Hakem olabilme şartlarını kazanmak için çaba 
göstermesi gerekir. 

Bunun için Federasyonun vereceği her türlü görevlerde başarılı olması gerekir. 
Uluslararası Hakem 
Madde 30 — E n az üç yıl M i l l i Hakemlik yapmış olanlar arasından üstün başarı gös

terenler Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile Uluslararası 
Hakemlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. W T F tarafından yapılacak bu sınavda başarılı 
olanlar Uluslararası Hakem olurlar. 

Uluslararası Hakem adaylarından ingilizce bildiklerine dair M i l l i Eğitim Bakanlığın
dan onaylı belge sahibi veya "Kamu Görevlileri Yabancı D i l Sınavından" enaz C Sertifikası 
almış olmaları gerekmektedir. 

Hakemlerin Görev Yerleri 
Madde 31 — Hakemler durumlarına göre aşağıdaki görevleri yaparlar : 
a) Aday Hakem 
Aday Hakemlere, yarışmalarda Saat, Çizelge, Kontrol, Tabela ve Duyuru Hakemliği 

görevleri verilebilir. 
b) İl Hakemi 
İl Hakemlerine, illerindeki yarışmalarda her türlü hakemlik görevi verilebilir. 
Federasyon yarışmalarında ise Jüri Hakemliği ve Ring Hakemliği hariç Kontrol, Sa

at, Duyuru, Çizelge, Yan ve Orta Hakemlik görevleri verilebilir. 
c) M i l l i Hakem 
M i l l i Hakemlere, yarışmalarda Orta, Yan, Jüri, Çizelge Hakemliği ve Ring Hakemli

ği olmak üzere her türlü hakemlik görevi verilebileceği gibi öğretici niteliği olanlara kurs ve 
seminerlerde öğreticilik görevi de verilebilir. Ayrıca Yurtdışı faaliyetlerde ülkemizi temsilen 
verilen görevleri yerine getirirler. 

d) Uluslararası Hakem 
Uluslararası Hakemlere, Yurtiçi ve Yurtdışı her türlü faaliyetlerde Yan, Orta, Jüri, Çi

zelge, R ing Hakemliği ve Öğretici Hakemlik görevi verilir. 
e) Poomse Hakemi 
Poomse yarışmalarında, en az 4 üncü Dan Belgesine sahip hakemler görev alırlar. İl

lerde ise İl Hakem Kurulu en az 3 üncü Dan Hakemlere görev verebilirler. 
Merkez ve İl Hakem Kurulları yeterli hakemin bulunmadığı hallerde alt derecedeki 

hakemlere, üst derece hakemlik görevi verebilirler. 
f) Gözlemci Hakemlik 
Merkez Hakem Kurulu üyelerinden, uluslararası ve mi l l i hakemlerden, Hakemlik ve 

Müsabaka Yönetmelik hükümlerini ve ayrıca Genel Müdürlük ile i lg i l i mevzuatı bilen, en az 
lise mezunu olan, 35 yaşından büyük, ceza kurullarından hiçbir ceza almamış, faal sporculu
ğu ve hiç bir kulüp veya özel salonlarda Taekwondo branşında görevi olmayanlardan seçilir. 

Hakemlik Çeşitleri, Görevleri ve Atanması 
Madde 32 — Federasyon faaliyetlerinde hakemler aşağıdaki hakemlik görevini ya

parlar: 
a) Saat (Gong) Hakemliği; 
B u hakemler, Jüri Hakemine bağlı olarak müsabaka süresini tutmakla görevlidir. 
b) Kontrol Hakemliği ; 
B u hakemler, Çizelge ve Duyuru Hakemleriyle koordineli olarak yanşmaya çıkacak 
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yarışmacıların kontrolünü yapar. Kurallara uymayan yarışmacıları uyarır, uyarıya rağmen uy
mayanların yarışmaya çıkmalarına iz in vermez. 

c) Duyuru Hakemliği; 

Çizelgeye göre yapılacak olan yarışmaya katılacak yarışmacıları ilan eder ve ilan et
tiği yarışmacıların Jüri Rey Pusulasını Kontrol Hakemine gönderir. 

d) Çizelge Hakemliği; 

İlan edilen yer ve saatte yarışmacıların tartı ve kura işlerini yapar. 

e) Tabela Hakemliği; 

Yarışma esnasında görevli olduğu ringdeki Orta Hakemin vermiş olduğu Ceza Puan
larını ve raund sonlarında Jürinin ilan ettiği sonucu tabelaya işler ve yarışma sonunda, sonu
cu Orta Hakemle beraber ilan eder. 

f) Yan Hakemlik; 

Köşesinde yarışmayı izleyerek, Geçerli ve Ceza Puanlarını anında kaydeder. 

Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla i lg i l i görüşlerini belirtir. 

g) Orta Hakemlik; 

Jürinin işaretiyle yarışmayı başlatır ve yönetmelik hükümlerine göre idare ederek so
nuca ulaştırır. Yarışma sonunda Jürinin belirlediği yarışmacıyı galip ilan eder. 

Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla i l g i l i görüşlerini belirtir. 

h) Jüri Hakemliği; 

Görevli olduğu ringdeki yarışmaların yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından 
sorumludur. Puanlan Jüri Rey Pusulasına işleyerek, sonucu Tabela Hakemine bildirir. Ya
rışma sonunda galip tarafı belirleyerek, ilan etmesi için Orta Hakeme bilgi ve iz in verir. 

Gerekli hallerde yetkili kişilere görevli olduğu yarışmalarla i lg i l i görüşlerini belirtir. 

ı) Ring Hakemliği; 

Sorumlu olduğu ringdeki yarışmaların yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıl
ması için gerekli tedbirleri alarak, hakemlerin görev dağılımlarını yapar. 

Yarışma sonunda sorumlu olduğu ringdeki yarışmalar ile görevli hakemlerin başarı 
durumlarıyla i lg i l i raporu İl veya Merkez Hakem Kuruluna sunar. 

i) Gözlemci Hakemlik; 

Federasyonca gerek duyulan veya taleb edilen yarışmalara Federasyonca görevlendiri
lir. Gözlemci Hakem yarışmaların Genel Müdürlük mevzuatına ve Federasyon Hakem ve Ya
rışma Yönetmelikleri hükümlerine uygun yapılması için gereken yardım ve telkinlerde bulu
nur. Görevli olduğu yarışma ile i lg i l i rapor hazırlayarak, bir hafta içinde Federasyona sunar. 

j) Öğretici Hakemlik; 

Hakem yetiştirme kurs ve seminerlerinde görev yaparlar. Öğretici yeteneği olan Ulus
lararası ve M i l l i Hakemler arasından seçilirler. 

Faaliyetlerin bitiminde sonucu gerekli belgelerle birlikte Merkez Hakem Kuruluna 
sunar. 

Merkez veya İl Hakem Kurulunca, kendilerine görev tebliğ edilen hakemler, yarışma-
dan bir gün önce yarışma mahallinde olmak ve yapılacak hakem toplantısına katılmak zorun
dadır. Toplantı sonrası kendilerine verilen görevleri yapar ve tesbit ettikleri eksiklikleri bildi
rirler. 

Yarışmalar lisanslı hakemler ile yönetilir. 

Özel , okullararası ve kulüblerarası yarışmalarda görev yapacak hakemlerin, yolluk, 
harcırah ve seans ücretleri, Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafın
dan ödenir. B u ücret Genel Müdürlük tarafından, resmi yarışmalar için ödenen tazminattan 
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düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü tarafından ilgiİi mevzuat çerçevesinde ödenir. 

Hakemlerin Yarışma Yönetiminde Uymaları Gereken Hususlar 
Madde 33 — Hakemler yarışmaları bu Yönetmeliğin ve Yarışma Yönetmeliğinin i l 

g i l i hükümlerine göre yönetirler. 

Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar 

Madde 34 — Hakemler yarışmalar sırasında: 

a) Yarışmaları, Merkez Hakem Kurulunun belirlediği kıyafetle yönetmek, 

b) Yarışma süresince, davranışlarıyla sporculara i y i örnek olmak, 

c) Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak, 

d) Yetkil i kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar. 

Hakemler izledikleri yarışmalar hakkında yetkili kurullar dışında hiç kimseye yorum 
yapamazlar, görüş belirtemezler. 

Yurtdışından A lman Hakemlik Lisansları 

Madde 35 — Yabancı ülke federasyonlarından, hakemlik lisansı alanların Türki
ye'de hakemlik yapmak istediklerinde i lg i l i ülkeden aldığı belge ve izinleriyle, hangi kade
me ve kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir. 

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 

Madde 36 — Hakemlik kurslarım başarı ile bitirmiş hakemlere, Merkez Hakem 
Kurulunca hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansları her yıl Ocak ayı içinde Merkez Ha
kem Kurulunca vize edilir. Merkez Hakem Kurulu gerek duyduğu durumlarda, lisansların v i 
ze yetkisini İl Hakem Kuruluna verebilir. İl Hakem Kurulunca yapılacak vizeler, liste halin
de yazı ekinde Merkez Hakem Kuruluna gönderilir. Hakemlik lisansını vize yaptırmayan ha
kemlere, Federasyonca ve illerde yapılacak resmi ve özel yarışmalarda görev verilmez. 

Hakemlerin Sigortalanması 

Madde 37 — M i l l i Takım kafilesindeki hakemlerin sigorta işlemleri i lg i l i kanun ve 
yönetmelik hükümlerine göre yapılır. 

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi 

Madde 38 — Yurtdışındaki hakemler, Federasyondan izin almak kaydıyla bulun
dukları ülkede görev alabilirler. 

Yabancı ülke federasyonlarına bağlı hakemlerin Türkiye 'de görev alabilmeleri için 
kendi federasyonunun izni ve Taekwondo Federasyonu Başkanlığının onayı gerekir. 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 

Madde 39 — Federasyon veya illerce düzenlenen yarışmalar sonrasında Ring Ha
kemleri ve i l hakem kurulları tarafından verilen raporlar doğrultusunda gerekli kararlan al
maya ve gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. 

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi 

Madde 40 — Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez. 

a) İstifa etmek, 

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

c) Yarışmalarda görevlendirildiği halde, geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde i k i 
kez görev yapmamak, 
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d) Uluslararası kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tesbit edilmiş 
olmak. 

Vize Edilmeyen Lisansların İtiraz Süresi 

Madde 41 — Herhangi bir nedenle lisansları vize edilmeyenlerin itiraz süresi, kara
rın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan i t i 
razlar kabul edilmez. 

Hakemler, Federasyon ve Merkez Hakem Kuruluna her türlü başvurularını, bağlı bu
lundukları i l müdürlükleri kanalı ile yaparlar. 

Doğrudan yapılan başvurular için herhangi bir işlem yapılamaz. İtirazlara en geç 30 
gün içersinde cevap verilir. 

Hakemlik Görevine A r a Verilmesi 

Madde 42 — Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, İl Ha
kem Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Özürleri, sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvu
rularına eklerler. İl Hakem Kurulu, i lg i l i hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna ile
tir. Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara 
verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse, özürsüz ara verenlerin bı
raktıkları seviyedeki i lk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

Hakemlikten İstifa 

Madde 43 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile i l hakem ku
ruluna bildirir. İl Hakem Kurulu, bu dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez 
Hakem Kuruluna gönderir. 

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o yıl yarışmalarda görev alamazlar. B u 
hakemlere tekrar görev verilebilmesi için bıraktıkları seviyedeki i lk kursa katılmaları ve ba-
şarılı olmaları şarttır. İstifanın tekrarı halinde lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından kesin 
olarak iptal edilir. 

Hakemlerin Denetimi 

Madde 44 — Merkez Hakem Kurulu, i l hakem kurulları ve yarışmalarda ring ha
kemleri, hakemleri denetlemekle görevlidirler. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslarara
sı hakemler, bütün hakemlerin, m i l l i hakemler ise i l ve aday hakemlere gözlemcilik yapabi
lirler. 

İl hakem kurulları ve ring hakemleri, yazılı raporlarıyla, hakemler hakkındaki değer
lendirme raporlarını yarışmanın bitiminden itibaren engeç yedi gün içersinde Federasyona 
göndermek zorundadırlar. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Geçici Madde 1 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış 
olan hakemlik, merkez hakem ve i l hakem kurul üyelikleri haklan saklıdır. Merkez ve İl 
Hakem Kurulu üyeliğinden ve hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı ip
tal edilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ B Ö L Ü M 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 45 — 21 Eylül 1985 tarih ve 18875 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
Taekwondo Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 46 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 47 — B u Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 
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H A K E M BİLGİ F O R M U 

E k : 1 

F O T O Ğ R A F 

1 - Lisans Aldığı İl ve 

Lisans Numarası 

2 - Hakemin Adı ve Soyadı 

3 - Baba Adı 

4 - Doğum Yeri ve Tarihi 

5 - Öğrenim Durumu 

6 - Bildiği Yabancı Di l ler 

7 - Kuşak Derecesi 

8 - Mesleği ve İş Adresi 

9 - Ev Adresi : 

10 - İş ve E v Telefonları : İş : Ev : 

11 - Aday Hakemlikten Uluslararası Hakemliğe kadar yükselmesine esas olan Merkez Hakem 

Kurulu kararlarının tarih ve numaraları . 
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Trakya Üniversitesinden : 

Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Kuruluş 

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğret im Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 

7 nci maddesi 6/2 bendi uyarınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Edirne Uy

gulama ve Araştırma Merkez i" kurulmuştur. 

Merkezin Amaç ve Görevleri 

Madde 2 — Merkezin amaç ve görevleri şunlardır : 

a) Osmanlı Türk uygarlık tarihi içinde tartışılmaz bir özel yeri bulunan Edirne İlinin 

tüm değerlerini araştırıp belgelendirerek modern tarih anlayışı kurallarına uygun bir şekilde 

gelecek kuşaklara aktarmak. 

b) B u amaçla : Edirne ile i lg i l i tüm belgeleri yurt içinde ve yurt dışındaki yayın, fo

toğraf, mikrofilm, tarihi belge, harita, plan ve benzeri belgeleri ile fotokopilerini içinde top

layan bir Müze-Kütüphane kurmak. 

c) Yukarıda yazılı konular veya benzerleri üzerinde araştırma yapacak olanlara ge

rekli kolaylıkları göstermek ve değerli bulunacak araştırmaların yayınlanmasına yardımda 

bulunmak. 

d) Gerekli hallerde yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar yapacak olanlara yardımlarda bu

lunmak veya yetenekli kimseleri bu yolda görevlendirmek. 

e) Edirne'nin maddi ve manevi değerleri ile i lg i l i birimlerle (Vilayet, Belediye, As

keri B i r l i k ve diğer resmi kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler gibi benze

riyle) yakın işbirliği kurmak. 

f) Merkezin kuruluş amacına yönelik olarak konferans, panel, sempozyum vb. gibi 

bilimsel toplantılar düzenlemek ve sergiler açmak ve yurtiçi ile yurt dışında açılan bu gibi fa

aliyetlere katılmak, bu amaca yönelik olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve 

anma törenleri düzenlemek, gazete ve dergiler çıkarmak. 

Teşkilat ve İşleyiş 

Madde 3 — Araşt ırma Merkezi 'nin Yönetim teşkilatı aşağıdaki organ ve gruplar

dan meydana gelir: 

a) Müdür 

b) Genel Kuru l 
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c) Yönetim Kurulu 

d) Danışma Kurulu 

Müdür 

Madde 4 — Müdür, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafın

dan üç yıl süre ile atanır. Süresi sona eren Müdür yeniden atanabilir. Müdür Üniversite Öğ

retim Elemanları arasından 1 veya 2 yardımcı seçer. Müdür Yardımcısı Müdürün verdiği iş

leri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder. 

Müdürün Görevleri 

Madde 5 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek veya yönetmelik ile kendisine verilmiş olan görevleri yeri

ne getirmek. 

b) Merkezin Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıları yö-

netmek. 

c) Kurullarda alınacak kararlan uygulamak ve çalışma programlarını yürütmektir. 

d) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte tespit ederek mer

kez yönetim kurulunun da görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 

e) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Genel Kurul 

Madde 6 — Genel Kurul Müdür 'ün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Rektör ta

rafından seçilecek 15 kişiden oluşur. 

Genel Kurulun Görevleri 

Madde 7 — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. 

b) B i r önceki yılın faaliyet raporlarını gözden geçirip, gelecek yıl için önerilecek yıl

lık faaliyet programlarını görüşerek karara bağlar. 

c) Yönetim Kuruluna üye seçer. 

Yönet im Kurulu 

Madde 8 — Yönet im Kurulu Araştırma Merkezi 'nin karar organı olup, Müdür, Mü

dür Yardımcısı ve Genel Kurul tarafından konusu ile i lg i l i bi lgi ve deneyime sahip üç yıl için 

seçilecek üç kişiden oluşur. 

Yürütme ve idare Bölümü Sayfa . 17 



Sayfa : 18 RESMİ G A Z E T E 2 Ocak 1996 - Say ı : 22511 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 9 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Yönet im Kurulu, müdürün çağrısı üzerine toplanır. 

b) Müdür tarafından getirilen teklifleri ve faaliyetleri görüşür karara bağlar ve diğer 

çalışmalarda müdüre yardımcı olur. 

c) Merkezin yatırım ve harcama programlarını düzenleyerek bütçeyi hazırlar. 

Danışma Kurulu ve Görevleri 

Madde 10 — Danışma Kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkı

da bulunan organdır. Danışma Kurulu Genel Kurul tarafından Merkezin amaç ve çalışmala

rına i lgi gösteren veya konu üzerindeki uzmanlığından faydalanılabilecek kişiler arasından 

Rektör tarafından seçilen en fazla 15 kişiden oluşur. Bu kurulun üyeleri başka bir üniversite, 

kamu kuruluşlarının temsilcileri ve özel kişiler olabilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir de

fa olmak üzere, müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz. 

Madde 11 — B u Yönetmelikte geçmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumunun 

yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri geçerlidir. 

Yürürlük 

Madde 12 — B u Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 13 — B u Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden : 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Yönetmeliği 

Kuruluş 

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3/j ve 7/d-2 maddesi uyarınca ve 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu'nun 31/5/1995 gün ve 95/5-9 sayılı kararı ile önerilen 

"Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölünü Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulması Yükseköğ

retim Kurulu'nun 24/11/1995 gün ve 26022 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. 

Kapsam 

Madde 2 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 'nde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda araştır

ma ve uygulama çalışmalarını yürütmek üzere Van Gölünü Araştırma ve Uygulama Merke

z i kurulmuştur. 
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Amaç 

Madde 3 — Van Gölünün biyolojik, ekonomik, sosyal ve ekolojik yapısını tesbit et

mek, Van Gölü ve göle dökülen akarsuların coğrafi, jeomorfolojik ve ekonomik durumu ile 

göl ve havzanın hidroğrafik ve klimatolojik durumlarını incelemek amacıyla; 

a) Van Gölünün coğrafi yapısını ve gölü besleyen su kaynaklarının genel durumunu 

incelemek, 

b) Van Gölünün su seviyesinin yükselme sebepleri ile göle dökülen akarsuların kay

naklarını araştırmak, yıllar itibariyle ik l im ve su hareketlerini incelemek, 

c) Gölün yükselmesi sebebiyle meydana gelecek olumsuz etkileri araştırmak, bu ko-

nularla i l g i l i gerekli tedbirlerin alınmasıyla i lg i l i çalışmalar yapmak, 

d) Van Gölü ile göle dökülen akarsularda su ürünlerini araştırmak, geliştirmek ve de

ğerlendirmek, 

a) Van Gölü 'nden sosyal, sportif, ekonomik ve diğer yönlerden yararlanma imkanla

rını araştırmak, konuyla i l g i l i faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak, 

f) Merkez bünyesinde ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma yap

mak, yaptırmak ve bunları yaymak, 

g) Yurtdışındaki bu nitelikte veya bu amaca yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, 

h) Kamuoyunu belirtilen konularda aydınlatmak amacıyla panel, kongre, konferans 

düzenlemek, 

ı) Merkez Yönet im Kurulunun önerisi ve merkez müdürünün onayı ile gerektiğinde 

özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

i) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 'nin i lg i l i kurumlan ile işbirliği yaparak yukarıda belirti

len konularda, her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitilmelerinde yar

dımcı olmak. 

Organlar 

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır, 

a) Merkez Müdürü, 

b) Merkez Yönet im Kurulu. 

Merkez Müdürü 

Madde 5 — Merkez Müdürü, Merkez ' in çalışma alanı ile i lg i l i öğretim elemanları 

arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. 

Merkez Müdürü, Merkez ' in amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçim

de yürütülmesinden, Merkez ' in bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından 

ve sonuçlarının alınmasından Rektör ' e karşı birinci derecede sorumludur. Merkez ' i temsil 

eden Müdür, Merkez Yönet im Kurulu 'na başkanlık eder, Merkez çalışmalarının düzenli ve 

etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile i lg i l i gerekli önlemleri alır. 
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Merkez Müdürü görevinden ayrıldığı durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerin

den birini vekil bırakır. Veki l bırakmadan ayrılma durumunda Merkez Yönetim Kurulu üye

lerinden, öğretim görevinde en kıdemli olan öğretim üyesi M ü d ü r ' e vekalet eder. 

Merkez Yönet im Kurulu 

Madde 6 — Merkez Yönet im Kurulu, Merkez ' in çalışma alam ile i lg i l i öğretim ele

manları arasından üç yıl için Merkez Müdürü 'nce önerilen adaylar arasından Rektör tarafın

dan atanan beş öğretim üyesinden oluşur. 

Merkez Yönet im Kurulu, Merkez Müdürü 'nün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, 
gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzen
ler. 

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez ' in yönetimi ile i lg i l i konularda Merkez Müdürü 'ne 

yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 

1 — Merkez Müdürü tarafından hazırlanan merkezin çalışmaları ile i lg i l i plan ve 

programlar hakkında görüş belirtir. 

2 — Merkezin, yatırım, plan ve bütçe tasarısını karara bağlar ve Rektörün onayına 

sunar. 

3 — Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip önerilerde bulunur. 

4 — Merkez Müdürü 'nün Merkez ' in yönetimi ile i lg i l i getireceği bütün işlerde karar 

alır. 

5 — 2547 sayılı yasa ile verilen diğer görevleri yapar. 

Kadrolar 

Madde 7 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimi, 2547 sayılı 

Yasanın 13 üncü maddesine göre Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. 

M a l i Hükümler 

Madde 8 — Merkezin gelirleri şunlardır: 

1 — Üniversite bütçesi ile tahsis edilecek ödenekler, 

2 — Yardımlar ve bağışlar, 

3 — Merkez ' in faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 

4 — Diğer gelirler. 

Yürürlük 

Madde 9 — B u Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10 — B u Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör'ü yürütür. 
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YARGI BÖLÜMÜ 
Yargıtay Kararları 

Yargıtay Başkanlığından: 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü 
Genel Kurul Kararı 

Esas No : 1994/2 
Karar No : 1995/2 

Ö Z E T : K i r a parasının tesbitine 
ilişkin mahkeme karan ile belirgin 
hale gelen kira farkı alacağına, 
ayrıca ihtara gerek kalmaksızın, 
kira tesbit kararının kesinleştiği 
tarihten itibaren faiz yürütülmesi 
gerekir. 

Avukat H a l i l Özcan imzalı 5.10.1993 günlü dilekçe ile (kira paralarının mahkemece 
tesbit olunması halinde kira farkı alacağına hangi tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekece
ği konusunda) Yargıtay Dördüncü, Onikinci ve Onüçüncü Hukuk Daireleri kararlan arasında 
aykırılık bulunduğu ileri sürülerek, aykırılığın içtihadı birleştirme yolu ile giderilmesinin is
tenilmesi üzerine Yargıtay Bi r inc i Başkanlık Kurulu'nca konu incelenmiş ve (Kira tesbitine 
ilişkin ilam ile belirlenen kira parasına hangi tarihten itibaren faiz yürütüleceği; temerrüt ih-
tarına gerek bulunup bulunmadığı konusunda.... meydana gelen içtihat aykırılığının İçtihadı 
Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nda giderilmesi gerektiğine) 21.4.1994 gün 30 sayı ile ka
rar verilmiştir. 

Konu böylece Yargıtay Kanununun 45. maddesi uyarınca İçtihadı Birleştirme Hukuk 
Genel Kurulu'nda incelenmiş ve kararlar arasında içtihad aykınlığının varlığı i lk oturumda 
ve oybirliğiyle kabul edilerek işin esasının görüşülmesine geçilmiştir. 

I — Dördüncü Hukuk Dairesi 'nin 20.12.1974 gün ve 7861/17141 sayılı kararında 
" - K i r a tesbiti karan kesinleşinceye kadar geçen döneme ilişkin kira farklarının adi alacağa 
dönüşüp buna direnme faizi yürütülemeyeceği görüşü yasaya aykındır. Esasen sözleşmede 
kira alacaklarında olduğu gibi yanlar kesin önel belirtmemiş olsalar bile bir alacağın öden
mesi zorunluluğu bir i lamın buyruğuna dayanan durumlarda alacağa faiz yürütülmesi gere
kir. O halde mahkemece ihtara hacet kalmadan hükmün kesinleştiğini kabul ettiği tarihten 
başlayarak faiz yürütülmelidir-" denilmektedir. 

Onikinci Hukuk Dairesi 27.9.1993 gün ve 7706/14048 sayılı kararında; kesinleşen k i 
ra tesbit kararına dayanılarak talep edilen kira farkları için kararın kesinleşme tarihinden i t i 
baren faiz istenebileceği, kesinleşme, tarihinden önceki dönem hakkında faiz istenemeyeceği 
sonucuna varılmıştır. 

Onüçüncü Hukuk Daires i 'n in 4.6.1992 gün ve 4455/5203 sayılı karar ında; 
12.11.1979 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Karan uyarınca kira tesbit ilamlarının ke
sinleşmesinden sonra kira bedelinin muaccel hale geleceği, temerrüdün oluşması için ayrıca 
ihtar gerekeceği, davacının İhtarı üzerine kira farkı ödendiğinden temerrüt oluşmaması sebe
bi ile tesbit tarihinden itibaren faiz istenemeyeceği esası benimsenmiştir. Üçüncü Hukuk Da-
iresi'nin 2.2.1993 gün ve 16372/1211 sayılı karan da aynı mahiyettedir. 

II — B o r ç l a r Kanununun 103. maddesine göre, para borçlarından temerrüt halinde 
borçlu (temerrüt faizi) ödemek mükellefiyeti altındadır. 

Kanun borçlunun temerrüde düşmüş sayılması için, borcun muaccel olmasını yeterli 
bulmamakta ve prensip itibariyle alacaklının, borcu muaccel borçluya borcu ödemesini ihtar-
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da bulunmasını aramaktadır (Borçlar Kanunu m. 101 f . l ) . B u prensibin dışında kalan ve ih
tara lüzum bulunmayan haller ise 101. maddenin 2. fıkrasında belirtilmiştir. Bunlar, tarafla
rın borcun ifa edileceği günü açıkca tayin etmeleri, ifa gününün tayininin taraflardan birine 
bırakılması veya sözleşmede temerrüt için ihtara lüzum bulunmadığının kararlaştırılması hal
leridir. 

Ancak Borçlar Kanununun 101. maddesinin 2. fıkrasında yer almamış olmamakla be
raber, doktirin ve uygulamada; ihtar yapılmasının dürüstlük kuralına göre beklenemeyeceği 
veya alacağın bir mahkeme kararma dayandığı hallerde de borçlunun ihtara lüzum kalmadan 
temerrüde düşeceği kabul edilmektedir. (Prof. Dr. M . Kemal Oğuzman - Doç. Dr. M . Turgut 
Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, F i l i z Kitabevi İstanbul, Sh. 286 ccc... ve Dip Not 
52'de sayılan eserler; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hü
kümler, F i l i z Kitabevi 1993, Sh. 918 ve 919; Dördüncü Hukuk Dairesi 'nin yukarıda özetle
nen 20.12.1974 tarihli karan). 

III — Kararlar arasındaki uyuşmazlık, kira tesbitine ilişkin ilam ile saptanan kira pa
rasına değil, kira farkı parasına hangi tarihten itibaren faiz yürütülebileceğine ilişkin bulun
makla; içtihadı birleştirmenin kapsamı kira farkı alacağı ile snırlandırılmıştır. 

12.11.1979 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararının ge-
rekçesindeki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kira farkı alacağının kiranın tesbiti kararının 
verildiği günde mi , yoksa kararın kesinleştiği günde m i ödenmesinin istenebileceği konusun
da çıkan içtihad uyuşmazlığı söz konusu idi . İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nca; 
kira farkının mahkemede dava edilebilir veya icra da takip edilebilir hale gelmesi için mikta-
rının bell i olması gerektiği,... bu belirginliğin ise ancak kira tesbitine ilişkin kararın kesinleş
mesiyle oluşabileceği ve kiracının edayı yerine getirme borcunun da o zaman gelmiş sayıla
bileceği benimsenmiş ve sonuçta "- kiranın tesbitine ilişkin mahkeme karan ile tesbit edilen 
kira farkı alacağının ifa zamanının gelmiş sayılması için sadece alacaklının borçludan eda
da bulunmasını isteyebileceği zamanın gelmiş bulunması yeter olmayıp aynı zamanda o ka
rarın kesinleşmesi gerektiğine-" karar verilmiştir. 

Görüldüğü üzere 12.11.1979 günlü içtihadı birleştirme karan ile, kira tesbitine ilişkin 
mahkeme kararının kesinleştiği tarihte kira farkı alacağının belirgin ve muaccel hale gelece
ği kabul edilmiştir. B u içtihadı birleştirme karan ve B K ' n u n 101/1. maddesi hükmü karşısın
da, kira farkı alacağına tesbite ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten önceki bir za
man diliminden itibaren faiz yürütülemeyeceği gerçeği ortadadır. Ancak içtihadı birleştirme 
kararında, muaccel hale gelen kira farkı alacağına faiz yürütülebilmesi için ihtar şartını zo
runlu kılan bir ilke öngörülmüş değildir. 

K i r a tesbiti kararının kesinleşmesine kadar geçen döneme ait kira farkları adi alacağa 
dönüşmez. Tesbit kararı kesinleşmiş olmakla da kira farkı alacağı belirgin ve muaccel hale 
gelmiştir ve kiracı bu olguları bilmek durumundadır. K i r a farkı alacağının kesinleşen mahke
me kararına dayanması ve niteliği itibariyle, ayrıca ihtara gerek kalmaksızın, mahkeme kara
rının kesinleştiği tarihten itibaren (talep halinde) kira farkı alacağına faiz yürütülmelidir. Be
nimsenen bu istisnai hal aynı zamanda medeni kanunun 2. maddesinde öngörülen ve re'sen 
gözetilmesi gereken dürüstlük kuralının da bir sonucudur. II nolu bendde de açıklandığı gibi 
ihtar yapılmasının dürüstlük kuralına göre beklenemeyeceği hallerde de borçlunun ihtara ge
rek kalmadan temerrüde düşeceği, borcun ifa edileceği tarihi alacaklı değil, borçlu bilebile
cek durumda ise, dürüstlük kuralının temerrüt için ihtarı gereksiz kılacağı doktirinin de bas
kın görüşüdür. Aksin in kabulü ise kötü niyetli kiracıya fırsat yaratırken, iy i niyetli kiralaya
nı kiracının insaf ve keyfine terk sonucunu hasıl edebilir. Esasen medeni kanunun 4. madde
si uyarınca hakim, adalete uygun karar vermeye çağırılmaktadır. O, menfaatlerin doğru ve 
adil bir muvazenesini yapmak ve gerçekleri gözetmekle yükümlüdür. 

S O N U Ç : K i r a tesbitine ilişkin mahkeme kararı ile belirgin hale gelen kira farkı ala
cağına, ayrıca ihtara gerek kalmaksızın, kira tesbiti kararının kesinleştiği tarihten itibaren 
faiz yürütülmesi gerektiğine, 24.11.1995 gününde ve üçüncü toplantıda oyçokluğuyla ka
rar verildi. 
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KARŞI O Y Y A Z I S I 
Sağlıklı sonuca kavuşabilmek için öncelikle para borçlan bakımından borçlu temer

rüdünün oluşum koşul lan üzerinde durulmalıdır. 
Bütün borçlar açısından olduğu gibi; para borçlarında da temerrüdün temel koşulu ge

çerli bir borcun "Muaccel" hale gelmiş bulunmasıdır. Muacceliyet; alacaklının edimi isteye
bileceği ve borçlunun da edimi yerine getirmekle yükümlü olduğu andan itibaren gerçekle
şir. Diğer bir anlatımla; Alacaklının ödemeyi isteyebileceği, borçlunun ise ödemede bulun
maktan kaçınamıyacağı zamanın gelmiş olmasıdır. Muacceliyet kavramının hududu çizilir
ken önemli olan husus konuya sırf " Z A M A N " unsuru yönünden yaklaşıldığıdır. Muacceliye-
tin oluşması ile alacaklı ödemeyi talep hakkını kullanabilmek için artık bir süre daha bekle
mek zorunda kalmıyacak, borçlu da ödemeyi bir süre daha geciktiremiyecektir. 

O nedenle, borcun muaccel olması ile alacağın cebren tahsile elverişli hale gelmesi 
birbirinden tamamen farklı hususlardır. B u ik i durumun her zaman bir arada bulunması zo
runlu değildir. Borcun muacceliyeti zaman unsuru ile i lg i l i olup taşıdığı anlam ve yerine ge
tirdiği fonksiyon itibariyle " İFAZAMANI" kavramını, ilgilendirir; Muacceliyetin gerçekleş
mesiyle birlikte alacaklı ödeme talebinde bulunma yetkisini kazanır. (Bkz. Dr. Nami Barlas 
para borçlarının ifasında borçlunun temerrüdü ve bu temerrüt açısından düzenlenen genel so-
nuçlar İst. 1992 Sh.22). 

Borçlunun temerrüdünün doğması için borcun muaccel olması ana şartı yanında, ay-
rıca alacaklının ihtarı gerekir. ( B K . M d . 101/1) 

Alacaklı ödeme talebinden ibaret iradesini, borçluya yönelteceği bir ihtar ile biçim
lendirerek ciddi ve kararlı bir şekilde borçludan ediminin ifasını isteyecektir. 

B . K . 101/l.de getirilen ihtar sistemi ile borçluyu koruyan bir fonksiyon amaçlanmış 
onun pek sert ve zararlı muamele ve neticeye uğramaktan korunması istenmiştir. 

Gerçekte de; borç muaccel olur olmaz alacaklının aniden hazırlıksız bir şekilde borç
luya müracaatı Adalet Amme Vicdanı ve Ahlak Kurallarına ters sonuçlar yaratabileceği gibi 
borçlu temerrüdün ağır sonuçlarıyla da karşı karşıya bırakılmış olur. 

Büyük Hukukçu Vontuhr "Kura l olarak temerrüt ve bunun borçlu için olan zararlı so
nuçlan , alacağın muacceliyetinden itibaren değil, ancak alacaklının ihtarda bulunmak sure
tiyle edayı kabule hazır olduğunu borçluya bildirmesinden itibaren husule gelir. Borçlu eda
yı yerine getirmeye ihtarla zorunlu tutulmalıdır" demek suretiyle ihtarın önem ve gerekliliği
ne açıkca işaret etmiştir. (Bkz. Vontuhr Borçlar Hukuku Cevad Edege Tercümesi Sh. 650) 

O nedenle sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel bir gelişim içinde yılların hayat de-
neyimlerince olumlu olumsuz yönleri düşünülerek düzenlenen BK.101/1 inci maddesindeki 
temerrüt için alacaklının ihtarının şart kılınması öyle rahatlıkla dışlanacak bir kural değildir. 
Bunlardan sonra tesbitine ilişkin ilamın hukuki niteliği özellikle bununla ihdas edilen borcun 
muacceliyet ve temmerrüt açısından hüküm ve sonuçlarının nelerden ibaret olduğunun değer
lendirilmesine sıra gelmiştir. Esasen bu yönde 18.11.1964 T. 2/4; 7.7.1965 T. 5/5; 21/11.1966 
T. 9/10 sayılı Yargıtay Tevhidi İçtihatları ile bu tevhidi içtihatları bünyesinde toplayan ve on
lara açık atıflarda yaparak sonuca kavuşan 12.11.1979 T. ve 1979/1-E; 1979/3-K. sayılı Yar
gıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararlan meseleyi tamamen çözümlemişler
dir. 

Hemen belirtelim k i , bir tevhidi içtihatın gerekçesi ile sonuç bölümü arasında sıkı or
ganik bağlar bulunması halinde gerekçelerinde sonuç gibi kesin bağlayıcı sonuçlar yarataca
ğı Yargıtay'ın sapma göstermeyen içtihatlarındandır. 1979 tarihli tevhidi içtihattada bu bağ
lantı izlenmekte olup gerekçe ile sonuç arasında ayrılmaz şekilde tamamlayıcı birlik kurul
duğu, gerekçenin doğrudan sonucu meydana getirdiği çok açık bir şekilde görülmektedir. O 
nedenle, sözü edilen tevhidi içtihat hem gerekçe hem de sonuç yönünden olayımızı bağlayı
cıdır. Etkis i yönünden yasa kuvvetine sahip tevhidi içtihatlarda benimsenen hukuki kavram 
ve sonuçların diğer bir tevhidi içtihatla kaldırılması ve tam tersi görüşlerle çözüme gidilme
si tehlikeli ve sakıncalıdır. Hukukta istikrar ve güveni dolayısıyla, kamu düzenini bozacağı 
için çok önemi haizdir. Oysa aşağıda açıklanacağı üzere 1979 tarihli Tevhidi İçtihatın ak-
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sine düşünceler benimsenerek bu tehlikeli yol yeğlenmiştir. Bu durumun daha somut bir şe
kilde açıklanması için 1979 Tarihli Tevhidi İçtihatta 12 nci Hukuk Dairesinin azınlıkta ka
lan görüşü ile çoğunluğun benimsendiği hukuki tanım ve kurallar ile sonucun belirtilme
sinde yarar vardır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin görüşü; "Kiranın tesbiti isteği ile bir da
va olup bu dava sonunda taraflara verilen örneklerin hüküm fıkrasında eda hükmünü taşı
yıp taşımadığına bakılmaksızın ilam sayılması gerektiği; bu nedenle böyle bir ilama daya
nan infaz isteğinin onun kesinleşmesine bağlı olup olmadığının Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu'nun 443. maddesi hükmüne göre çözümlenmesinin zorunlu olduğu, sözü edi
len maddede taşınmaz mala ve buna ilişkin haklara, nafaka hükümleri hariç aile ve şahsın 
hukukuna dair hükümlerin kesinleşmedikçe ve bunun sonucu olarak o ilama dayanılarak 
alacağın ancak kesinleşme ile muaccel hale geleceğinden söz edilerek, infazın kesinleşme 
şartına bağlı saymanın yasal dayanağı bulunmadığı ve ilamda kiranın artırma günü göste
rilmiş ve bu güne göre belli bk süre geçmişse alacağın ayrıca bir ihtara hacet kalmaksızın 
muaccel hale geleceği bu nedenle ilamda yazılı artırma gününden itibaren geçmiş aylara ait 
kira farkının alınmasında ve ihtar süresi içinde ödenmediği taktirde tahliyenin sağlanması 
amacıyla borçlu aleyhine takip açılmasında ve borçluya İ.İ.K.nun Md. 269. maddesi uya
rınca ihtarlı ödeme emri gönderilmesinde yasalara aykırı bir yön bulunmadığı" şeklindedir. 
Buna karşın çoğunluk: "Tesbit davası eda davasının öncüsü durumundadır. Henüz şartları 
tamamlanmadığı için açılamayan eda davası için ilerdeki hukuki ilişkinin belli edilmesi 
bakımından kesin delil olarak kullanılmak üzere tesbit davası açılabilir. Tesbit davası iler
de açılacak ve fakat henüz şartları bulunmadığından açılamıyan kira alacağını hazırlamak 
amacını güder. Tesbit davası sonunda yalnız tesbit hükmü verilir. Eğer tesbit hükmüne rağ
men davacının hakkını davalı vermezse, o zaman davacı eda davası açmaya mecbur kala
caktır. Böylece eda davası da tesbit davasında taraf olan kişi aleyhine açılmışsa tesbite iliş
kin kesinleşmiş karar kesin bir delil teşkil edecektir. Kiranın tesbitine ilişkin mahkeme ka
rarları icrai kuvvete sahip değillerdir. Kararda yeni kiranın hangi günden itibaren geçerli 
olduğu belirtilmiş olsa bile ilamların icrası yoluyla takip yapılamaz. İlamsız icra takibi ya
pılabilir ve borçlu itiraz ederse Tetkik Merciinden itirazın kaldırılması istenebilir. Bu du
rumda, kiranın tesbitine ilişkin Mahkeme Kararı ile tesbit edilen kira farkı alacağının ifa 
zamanının gelmiş sayılması için sadece alacaklının borçludan eda da bulunmasını isteye
bileceği zamanın gelmesi, yeterli olmayıp aynı zamanda o kararın kesinleşmiş olması ge-
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Tevhidi İçtihatın bu gerekçe ve sonucundan da anlaşıldığı şekilde kıra tesbitine iliş-
kin Mahkeme Kararının kesinleşmesiyle tesbit edilen kira farkı alacağının sadece ifa zama
nın geldiği yani "Muaccel" olduğu eş söyleyişle alacaklının (Kiralayanın) arınılıp tesbit 
edilen kira parasına yönelik edayı talep hakkının doğmuş olduğu ve dava edilebilir hale 
geldiği tesbit edilmiştir. Temerrüt ise hiç düşünülmemiş, böylece borcun Muaccel olması 
ile alacağın bir Mahkeme Kararıyla da elverişli hale gelmesinin bir birinden farklılığı isa
betle göz önünde tutulmuştur. 

Görüldüğü gibi; 1979 tarihli Tevhidi İçtihatla azınlıkta kalan 12. Hukuk Dairesinin 
görüşü bu defa çoğunluk görüşü olarak kabule şayan görülmüştür. Dahası 1979 tarihli Tev
hidi İçtihatta kira farkının ancak kararının kesinleşmesiyle sadece muaccel hale gelebilece
ği kabul edilmesine rağmen bu kez bu sınırlama aşılmış kesinleşmeyle temerrüdün de olu-
şacağı sonucuna maalesef varılmıştır. Bu durum hukuki emniyet ve kararlılığı; Tevhidi İç
tihatların bağlayıcılık unsurunu zedelemiştir. Tehlikeli ve yanlış bir kapının aralanmasına 
sebebiyet verilmiştir. 

Müzakerelerde çoğunluğun görüşüne egemen olan düşünce; "Hakim Karan ile ki
racı borcunu öğrenmiş ve bilmektedir, o nedenle temerrüt için alacaklının ihtar keşide et
mesini beklemek MK. 2 nci maddesindeki objektif iyi niyet kurallarıyla bağdaşmaz" şek
linde belirtilmiştir. Görüldüğü üzere borcun bilinmesi ile Temerrüt Hukuki kavramı eş an
lamda mütalaa edilerek yanlış noktadan hareket edilmiştir. Borcun bilinmesi onun ne mu-

rekir" demek suretiyle sonuca kavuşmuştur. (Ayrıca Bkz. Baki Kuru - Tesbit davaları Sh 
104-105; İİK.Md. 24 İİK. Md. 68) 
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accel olmasına yo l açar ne de temerrüdü oluşturur. Önemli olan borcun ne zaman ödenece
ğinin tahakkuku ile ihtardan sonra borçlunun direngen olmasıdır. 

Ancak B . K . n u n 100/II maddesine göre; bazı istisnai hallerde borçlu ihtara lüzum 
kalmadan mümerr i t olur k i bu hallerden bir i de dürüstlük kural ına göre ihtarın fuzuli telak
k i edilebilmesidir. N e varki B . K . 101/2. maddesi ifa gününün akitte taraflarca kararlaştırıl
mış o lmasına matufdur. Fakat vade akitte değil de kanunda veya mahkeme kararında sap
tanmış bulunuyorsa temerrüdün meydana gelmesi için yine ihtara gerek vardır ve B . K . 
101/1. madde uygulanması zorunludur. (Tekinay-Akman-Burunoğlu-Altop Sh. 1228; Fev-
zioğlu Sh. 236; Y . H . G . K . 8.4.1964 T. E,3-34; K-12 , 4.11.1981 T. E.9-427; K . 819) 

Öte yandan Medeni Kanunun 2 nci maddesindeki dürüst lük (Objektif, Hüsnüniyet) 
kuralı ancak kanunda ya da i l m i ve kazai içtihatlarda özel bir kural bulunmadığı alanlarda 
uygulanabilir. Buna dürüst lük kuralının "ikinci l iği" (Taliliği prensibi) adı verilir. (Prof. Dr. 
Merz. "Bern Şerh i" 1962, C i l t I. Sh. 239, N . 49; Prof. Dr. İsmet Sungurbey, Medeni Hukuk 
Sorunları , C i l t 4, 1984, İstanbul Sh. 435) 

Özel Kanun Hükümler i objektif, gerçek anlam ve değerlerini korurken, tamamen 
ihmal edilerek doğrudan doğruya dürüst lük kuralına dayanılması genel hükmün özel hük
me üstün tutulması gibi sakıncalar yaratır. 

J.W. Hedemann; "Umumi Kaidelere Kaçış Hukuk ve Devlet için tehlike" adlı yazı
sında, yargı kararlarının hukuki uyuşmazl ık ve sorunları, sadece umumi kaidelere (Objek
tif hüsnüniyet , hakkın suistimali, ahlak; amme intizamı vs.) yollama yapmak suretiyle, çö 
zümlenmeye çal ış ı lmasından doğan tehlikelere dikkat çekerek, bu şekilde çözümleme ko
laylığına uyulursa, hukuk i l m i ve hukuki emniyetin ortadan kalkacağını önemle ifade et
mektedir. (Ord. Prof.Andreas B . Schwarz. Borçlar Hukuku Dersleri, Ci l t I. İs tanbul 1948; 
Çeviren Doç . Dr. Bülent Davran Sh. 324 Not; 27, Sungurbey age, Sh. 436). 

Yine Schwarz, (Medeni Hukuka Giriş , Çeviren, Dr. H . Veldet, İs tanbul-1946, Sh. 
203/204) eserinde, M K . n u n 2. maddesinin uygulanmasında çok ihtiyatlı ve basiretli olmak 
icap eder. B u genel hükümler i sık sık uygulamak, yani hukuki meselelerin hall ini bunlara 
dayandırmak, tehlikeli bir temayüldür. B u yanlış bir hukuki metotdur; zira her hukuki me
seleyi, şu keyfiyet hüsnüniyet kaidesi gereğindedir, bu keyfiyet hüsnüniyete karşıdır, şunu 
talep etmek bir hakkın suistimalidir, diyerek, basit, kolay ve m ü p h e m bir takım hakkaniyet 
duygularıyla çözümlemek tabiatıyla çok mümkündür . Çünkü, nihayet hukuken doğru her 
çözüm şekli hüsnüniyete uygun olmak zorundadır ve her haksızl ık da bir hakkın kötüye 
kullanılması olarak nitelendirilebilir. Fakat her zaman bu bakımdan hareket edilecek olur
sa, bundan hukuki kat ' iyyetsizlik ve emniyetsizlik doğar, zira hüsnüniyet ve hakkın kötü
ye kul lanı lması , ka t ' i surette tarifi m ü m k ü n olan mefhumlar olmayıp müphem ve geniş bir 
mahiyet arzeden mefhumlardır . Roma Hukuku'nun doğumundan beri geçen i k i bin sene
den fazla bir zamandaki gel işmenin neticesi olarak bugünkü kanunlarda ifadesini bulan bü
tün rasyonel özel hukukun manas ı , hukuki mes'eleleri sarih olmayan hakkaniyet duygula
rıyla değil , kesin ve açık kurallarla çözümlemektir . Sadece hüsnüniyet ve hakkın suistima-
line dayanan bir hukuk tatbikatı , bu hedefi tehlikeye koyar, işbu i k i esasın önemi çok bü
yüktür, fakat hukuki mes'elelerin halline bunlarla başlamayıp, her mes'eleye ona taallük 
eden özel hükmü uygulamak ve bu umumi kaideleride fevkalade zaruri olan hallerde sırf 
itmam ve tashih edici bir şekilde uygulamak lazımdır". D r . K a r l Lorenz'de (Borçlar Huku
ku Ders Kitabı) adlı eserinde, yukarıda adı geçen yazarları şu sözlerle doğrulamaktadır. 

"Hukuka yeni başlayanlar Alman Medeni Kanunu" 242'ye (Türk Medeni Kanunu 2. 
maddesi) dayanarak kanunun özenle gözönünde tutulması ve derinlemesine düşünme çaba
sından kaçınmak ve çabucak hakkaniyet hükümleri verme tehlikesine karşı ne kadar uyarıl-
sa azdır (Sungurbey, Medeni Hukuk Sorunları C i l t : II, İstanbul-1974, Sh. 123, C i l t : V, Sh. 
438). 

Yine , İsviçre- Türk Hukukunda tam bir görüş birliğiyle belirtildiği üzere M . K . n u n 
2/2. fıkrasındaki hakkın kötüye kullanılması yasağının ikinci derecede ve düzeltici bir g ö 
revi vardır. Kanunun doğrudan ya da kıyasen uygulanması mümkün ve gerekli olan kural 
ve ilkeleri; hakkın kötüye kullanılması yasağından söz edilerek ortadan kaldır ı lamaz 
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(Prof.Dr. Seyfullah Edis , Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç hükümleri , Ankara-1979, Sh. 
322; Dr. Zahit İmre, Medeni Hukuka Gir iş , 3. Bası , İstanbul -1980, Sh. 307), 

O nedenle B K . M d . 101/1 inci maddesindeki ihtar gerekliliğine ilişkin çok açık 
hükme rağmen içtihat aykırılığının M K . 2. maddesine dayanılarak çözümlenmesi fevkala
de isabetsiz olmuştur. Kaldı k i ; B K . 101/1. maddesinde getirilen ihtar keşide etme yüküm
lülüğü alacaklıya bir zorunluk tahmil ederken borçluya da ihtarı bekleme hakkı tanımıştır. 
Diğer bir anlat ımla yasa koyucu alacaklıya ihtar gönderme zorunluğunda bırakırken borç
luyu korumak istemiş bu amaçla düzenlenmiştir . Borcun ödenmesi yönünden bir vaade 
içermeyen, sırf borcun muaccel olduğunu hükme bağlayan, kira parasının tesbitine ilişkin 
karar karşıs ında sadece B K . 101/1. deki ihtarın gelmesini beklemeye dair yasal hakkın gü
venliği içinde bulunan kiracının objektif hüsnüniyet kaidesine aykırı davranış içinde olaca
ğının kabulü m ü m k ü n değildir. 

Yine borçlunun ö d e m e m e kararlığında olduğu; alacaklının ihtarda bulunmasının ve
ya ihtarın ulaşmasının borçlunun i y i niyete ayları tutumlarıyla engellendiği, şeklinde ger
çekten M . K . M d . 2 nin uygulanması gündeme getirilebilecek somut olgular da çoğunluk 
düşüncesinin o luşmasında dayanak al ınmamış her nasılsa münhasıran kararın kesinleşme 
tarihine tutunularak bir iyiniyet hukukçuluğu zihniyeti ile yanlış bir sonuca kavuşulmuştur. 
Kesinleşen ilama karşı borçlunun durumu, olsa olsa bir ifa zamanına (Borcun Muacceliye-
tine) riayetsizlik olarak belki telakki edilebilir. B u bağlamda da yasa koyucu borçlunun te
merrüde düşmesi için sadece ifa zamanına riayetsizliği kural olarak yeterli bulmamış ayrı
ca alacaklı tarafından ıh tan şart saymıştır. ( B K . M d . 101/1) 

K i r a parasının tesbitine ilişkin ilamın kesinleşmesi yani Yargıtay ' ın Yerel Mahke
me Kararına onadığı tarihin faiz başlangıcı olarak al ınması uygulamada bir takım adalet
sizliklere ve ihtilatlara neden olacaktır. Yargıtay'da bir davanın sonuçlanması tarihinden 
sonra işlerin yoğunluğu nedeni ile ka ramı yazımı, imzalanması , postaya verilmesi, posta
da geçen süreler gözönünde tutulduğunda en iyimsel bir düşünceyle dava dosyasının asga
r i bir aydan evvel mahkemesine dönmesi maddeten mümkün değildir ve her dosya içinde 
bu süre değişebilir . B u durumda Tevhidi İçtihatın temelini oluşturan "Mahkeme ilamını b i l 
me, öğrenme) olgusuyla borçlunun bilgisi dışında oluşan, örneğin bir aylık süredeki olum
suzluk nası l bağdaştırı lacaktır . Bozulacağı düşünce ve inancıyla karan temyiz eden kiracı
ya, aksi olabilir. Yargı tay 'a hergün müracaat et kararın çıkıp çıkmadığını öğren ve takip et 
böylece ancak faizin önünü kesebilirsin" şeklinde Yargı tay 'dan işlemlerin akışını izleme 
zorunluluğuna itmek hukuka aykırıdır. 

Özell ikle kiralayanın kurum olduğu davalarda kira parasının tesbiti i lamında kira 
farkı alacağı milyarlara baliğ olmaktadır. Bunun tabii sonucu; örneklediğimiz bir aylık sü
redeki faiz miktarının ağırlığı da gözden kaçınılmamalıdır. Tamamen bi lgi ve tutumu dışın
da oluşan bu faizden kiracının sorumlu tutulması hakkaniyet ve nasafet kurallarıyla bağ
daşmayacağı açıktır. Esasen bu aradaki faiz miktarı hukuki bir sebebe dayanmadığı için k i 
ralayanın haksız iktisabını oluşturduğunda kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır . B u dö
nemdeki faiz miktar ı ç o k c ü z ' i kaldığı düşünülse dahi yine hukuken müsamaha ile karşı la
namaz. Hukuk toplumun her bireyine en küçük değerlerde de olsa nüfuz edebildiği takdir
de kurumlaşır ve yücelir. O nedenle hakkın küçüklük ve büyüklüğü azlığı veya çokluğu 
şeklinde nisbi; izafi kavramlar adaletin dağıtı lmasında; gerçekleşmesinde etkili bir unsur 
olarak ele a l ınamaz. K i r a parasının tesbitine ilişkin binlerce dava sahiplerinin faizden en 
ucuz şekilde kurtulmak amacıyla taşradan gelerek Yargıtay'a başvurmalarının sonuç ala
mayınca tekrar gidip gelmelerinin veya beklemelerinin yaratacağı sıkıntı ve güçlükler ile 
ekonomik olumsuzluklar ve zaman israfı da sorunların diğer bir yönünü ortaya koymakta-
dır. Görülüyor k i , B K . M d . 101/1 in özü, metni ve çeşitli yollardan yapılan anlatımlar ço
ğunluk görüşüne kat ı lmaya m ü m k ü n kılmamaktadır . Açıklanan nedenlerle çoğunluk görü
şüne karşıyım. 

A . İsmet A R S L A N 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 

Başkanı 
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K A R Ş I O Y Y A Z I S I 
K i r a parasının mahkemece tespit edilmesi halinde, birikmiş kira farklarına hangi ta

rihten itibaren temerrüt faizi yürütüleceği konusunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile 13. 
Hukuk Dairesinin kararları arasında çıkan içtihat aykırılığı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Hukuk Genel Kurulu 'nca; kira tespiti kararının kesinleştiği tarihten itibaren faiz yürütüle
ceği; ayrıca ihtara gerek olmadığı yolunda birleştirilmiştir. B u karara aşağıdaki nedenlerle 
kat ı lmıyorum. 

Yargıtay İçt ihadı Bir leş t i rme Büyük Genel Kurulu 'nun 12.11.1979 günlü ve 
1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleşt irme Kararına göre; mahkemece tespit edilen kira farkı ala
cağı, kararın kesinleşt iği tarihte muaccel olur. B u içtihadı birleştirme kararının gerekçesin
de özetle; kira tespiti kararının, eda davası sonunda verilen mahkumiyet karar ı değil, inşai 
davalar sonunda verilen kararlara yakın bir nitelik gösterdiği, tespit kararının, icra kuvve
tinden yoksun olduğu, eğer sonradan bir eda ve icra istenecekse eda davası açılması ve bu 
dava sonunda al ınacak i lamın icraya konulması gerekliği , tespit kararında yeni kiranın han
gi günden itibaren geçerl i olduğu belirt i lmiş olsa bile ilamların icrası yolu ile takip yapı
lamayacağı , kiranın tespiti kararında hükmolunan bir para veya eşya bulunmadığı , bu i la 
mın cebri icra yolu ile infazının sözkonusu olmadığı , eda davası açılırsa tespite ilişkin ke
sinleşmiş karar ın kesin del i l teşkil edeceği , 7.7.1965 günlü ve 5/5 sayılı Yargıtay içtihadı 
Birleşt irme Karar ı ' n ın gerekçesinde de bu hukuki esasın benimsendiği , kira farkının mah
kemede dava edilebilir veya icrada takip edilebilir hale gelmesi için miktarının kesin ola
rak bell i o lması gerektiği , bu belirliliğin ise ancak tespite ilişkin kararın kesinleşmesi ile 
oluşabileceği açıklanmıştır. 

Yukarıda açıklanan İçtihadı Birleşt irme kararının sonuç bölümü ve sonuç bölümü 
ile doğrudan bağlantılı olan gerekçesi bağlayıcıdır. Öyle olunca, kira tespit kararının kesin
leşmesi , o zamana kadar bir ikmiş kira farklarının muaccel olmasından başka bir hukuki so
nuç doğurmaz. B u sonucun, mahkeme kararı ile ortaya çıkmış olması , kira paralarını öde
me zamanının geçmiş bulunması , kiracının durumunu bilmesi gibi olgular, kesinleşme 
anında muacceliyet i le birlikte temerrüdün de gerçekleştiğini göstermez. Çünkü, tespit ka
ran kes inleşmeden borç muaccel olmadığından, daha önce yapılan ödeme ihtarları ve öde 
me günlerinin geçmiş olması , birikmiş kira farkları yönünden kiracının temerrüdüne esas 
alınamaz. Öte yandan, kiracının borcun muaccel olduğunu bilmesi de temerrüdü için yeter
l i değildir. Borçlar Kanunu'nun 101. maddesinin 1. fıkrası gereğince muaccel bir borcun 
borçlusu, alacaklının İhtarı ile mütemerr i t olur. Borcun muaccel olmasından önceki olgu
lar temerrüde esas olamaz. Temerrüdün gerçekleşmesi için ihtarın, borcun muaccel olma
sından sonra yapı lması gerekir. B u kural ın tek istisnası 101. maddenin 2. fıkrasındaki, bor
cun ifa edileceği günün birlikte tayin edilmiş olması veya muhafaza edilen bir hakka daya
nılarak i k i taraftan bir inin bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş olması 
halidir. B u durumda, sadece bu günün geçmesi ile borçlu mütemerri t olur. Bir ikmiş kira 
farklarının ödenmesi için taraflarca önceden kararlaştırı lmış bir gün yoktur. B u nedenle, ih
tara gerek vardır. 

Açık kanun hükmü ve bağlayıcı olan İçtihadı Birleşt irme Karan gözardı edilerek, 
Medeni Kanunu'nun 2. maddesindeki objektif iyiniyet kuralına dayanılarak, burada ihtara 
gerek olmadığı ve tespit kararının kesinleştiği andan itibaren o zamana kadar bir ikmiş k i 
ra farklarına temerrüt faizi yürütülmesi gerektiği yolundaki sayın çoğunluğun görüşüne ka
t ı lmıyorum. 

Mustafa Sadrettin A Y K O N U 
15. Hukuk Dairesi Başkanı 

K A R Ş I O Y Y A Z I S I 
6570 sayılı yasanın 2. ve 3. maddelerinin Anayasa Mahkemesinin 26.3.1963 gün 

3/67 sayılı karar ı i le iptal edilmesiyle oluşan yasal boşluğun yasa koyucu tarafından dol -
durulmaması üzer ine , i l k i 8.11.1964 ve ikincis i 21.11.1966 günlü İçtihadı Birleştirme Ka-
rarları i le, k i ra paras ını hakimin belirlemesi gerektiği, bu davanın eda davasının öncüsü n i 
tel iğinde olduğu kabul edilmiştir. 12.11.1979 gün 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Karar ı ile 
de önceki kira bedeliyle tesbit olunan yeni kira miktarı arasındaki kira farkının istenebilir 
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olması için tesbit kararının kesinleşmesi gerektiği kabul edilmiştir. Art ık bu üç İçtihadı B i r 
leşt irme Karar ından sonra tesbit davasının inşai dava olup olmadığının tartışılmasına gerek 
kalmamıştır . Özell ikle kira tesbiti kararının bir eda kararı olmadığı, o kararın kesinleşme
si ile kiralayanın ifa isteyebilme hakkı kazandığı , gerektiğinde alacak davası açmak ya da, 
icra takibi yapmak zorunda kalabileceği açıktır. B u esaslarda bir uyuşmazlık bulunmamak
tadır. 

Temerrüt faizinden söz edebilmek için, 
1 — Miktar ı bell i ve muayyen olan bir borcun doğmuş olması, 
2 — B u borcun muaccel hale gelmesi, 
3 — Borç lunun bu borcu ödememekte direnmesi, şeklindeki şartların gerçekleşmiş 

olması zorunludur. B u üç şartın gerçekleşmesinden sonra direnme (temerrüt) faizi iş leme-
ye başlayacaktır. B u bakımdan temerrüdün ne zaman oluşacağı öncelikle ve açıkça saptan-
malıdır. 

Borçlar Kanununun 101. maddesi muaccel bir borcun borçlusunun ihtarla mütemer-
rit kıl ınabileceğini asıl kural olarak kabul edilmiştir. ( B . K . 101/1) Ancak B . K . 101/2 mad
dede belirtilen hallerde ihtara gerek olmadan temerrüt gerçekleşecektir. 

B u noktada kira tesbiti karar ından sonra faiz başlangıç zamanının doğru olarak 
tayin edilebilmesi için, kesinleşmiş tesbit kararı ile oluşan i k i ayrı durumu göz önünde 
bulundurmak lazımdır. 

Bi r inc i hal, tesbit kararının kesinleşmesinden sonra ödeme zamanı gelecek kira 
borçları, ik inci hal ise, kesinleşmeden önceki devrede birikmiş kira farkları borcudur. 

Kes in leşmeden sonra ödeme zamanı gelecek kira borçlarının ne zaman ifa edileceği 
kira sözleşmesiyle tayin edilmiş olduğundan o günün bitmesiyle tesbit olunan miktardaki 
kira borcu için kiracı mütemerri t olacak ( B . K . 101/2) ve faiz işlemeye başlayacaktır. 

K i r a tesbit karan ile saptanmış yeni miktarın geçerli olacağı gün ile kararın kesin
leşme günü arasında birikmiş hale gelen "kira farkları toplamı" için durum tamamen fark
lıdır. O dönem için kira paralarının ödeme zamanları çoktan geçmiştir. Tesbit kararının 
kesinleşmesi ile kira farkları tutan yeni bir borç olarak ortaya çıkmış, bell i ve muayyen 
hale gelmiştir. Yeni doğan bu borcun ifası hakkında mahkeme karan bulunmadığı gibi, k i 
ralayan ile kiracının birlikte kararlaştırdıkları bir tarih mevcut değildir. Böyle bir kararlaş
tırma, ancak tesbit kararının kesinleşmesinden sonra tarafların görüşmeleri ile mümkün 
olabilir. "Muhafaza edilen bir hakka istinaden i k i taraftan birisi bunu usulen bir ihtarda 
bulunmak suretiyle tesbit etme" ( B . K . 101/2) hali de bulunmamaktadır . "Kiracı farkların 
ödenmesi gerektiğini bi lmiyor mu?, ayrıca ihtar beklemekte i y i niyetli sayı lamaz" düşün
cesi B . K . 101/2. maddenin uygulanmasını haklı kı lmaz. Esasen "İfanın mümkün olduğu 
kadar çabuk yapılması , malın tesliminden sonra ödeme yapılmasının kararlaştırılmış o l 
ması gibi hallerde dahi borcun vade günü bel l i ve muayyendir denemez". (Von Tuhr. Borç
lar Hukukunun Umumi Kısmı-Cevat Edege çevirisi-Ankara 1983 S. 609) Onun için birik
miş kira farkları borcundan dolayı borçlunun mütemerri t olması ve faiz borcunun doğması 
için B . K . 101/1 maddesi gereğince ihtar yapılması zorunludur. Kesinleşme ile muaccel hale 
gelen bu borç borçlusunun aynı günde mütemerri t olduğunun kabul edilmesi, tesbit 
kararının niteliğine, yukar ıda sözü edilen İçtihadı Birleştirme Kararlarına ve B . K . 101. 
maddesinin lafsına ve ruhuna uygun düşmez. 

Çoğunluğun kabul ettiği sonuç, pratikte faiz borcunun başlangıcını , asıl borcun 
miktarının ve muaccel hale geldiğinin taraflarca bilinmesinden önceye taşımaktadır. Z i ra 
kira tesbit kararının onanmasına ilişkin Yargıtay Karar ı karar düzel tmeye tabi olmadığı 
için, onama tarihinde borç muaccel hale gelmektedir. Ancak i l g i l i dosya ve kararın mah
kemesine gönderi lmesine, taraflarca öğreni lmesine kadar çoğu kez uzun zaman geçtiğin
den, borç miktarı ve istenebilir olduğu bilinmeden borçlunun mütemerri t hale geldiği, 
birikmiş faiz borcu oluştuğu kabul edilemez. 

Açıklanan nedenlerle İçtihatların 13. Hukuk Dairesinin görüşüne uygun olarak bir-
leştirilmesi gerektiği kanaati i le sayın çoğunluğun kararına kat ı lamıyorum. 24.11.1995 

Muammer ELÇİN 
6. Hukuk Dairesi Üyesi 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 

Esas No : 10884 
Karar No : 11642 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi 

Tarihi 

Numaras ı 

Davacı 

Davalı 

Dava Türü 

Temyiz Eden 

Nazimiye S .H. 

17.8.1983 

24-18 

Muhbir Nazimiye İlköğretim Müdürlüğü 

Korunma Karan Verilmesi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay C.Başsavcı-

lığı tarafından istenilmekle temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Nazimiye Kaymakamlığının başvurusu üzerine Mehmet Duymaz, Ercan Duymaz ve 

Mahmut Duymaz is imli küçüklerin Sulh Hukuk Mahkemesince korunma altına alındıkları ve 

Kaymakamlıkça belirlenecek M i l l i Eğit im Bakanlığınca açılmış yetiştirme yurtlarına yerleş

tirilmelerine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Davanın açıldığı 17.8.1983 gününden önce 6972 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış 

2828 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 8. maddesinde ve bazı özel yasalarda Sulh H u 

kuk Mahkemelerinin görevleri açık ve kesin olarak belirtilmiştir. Özel hüküm taşıyan 2828 

sayılı kanunda korunma kararının Sulh Hukuk Mahkemesinde verileceğine ilişkin hüküm bu

lunmaktadır. 

469 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince Asl iye Mahkemeleri Sulh Mahkemelerinin 

görevleri haricinde kalan bilcümle davalara bakması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Böyle 

olunca korunma kararının verilmesinde Asl iye Mahkemelerinin görevli olduğunun kabulü 

zorunludur. 

Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile i lg i l i olduğundan ve yargılamanın her aşama

sında re'sen gözönünde bulundurulması gerekir. Sulh Hukuk Mahkemesince görevsizlik ka-

rarı verilmeyerek davaya bakılmış olması usule aykırı görülmüştün 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu

nunun 427/6. maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 

hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 

verildi. 6.11.1995 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 10996 
Karar No : 11713 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Evren A . H . 

Tarihi : 21.10.1993 

Numarası : 1993/70-39 

Davacı : Yı lmaz Özbek 

Davalı : Hasımsız 

Dava Türü : Tanıma 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle gereği görüşülüp düşünüldü. 

Tanıma talebinin incelenmesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir. (MÖHUK. 
mad. 42/111.) B u itibarla 2675 sayılı kanunun 36. maddesi uyarınca diğer eşe husumet yö
neltilmesi, tanıma talebini içeren dilekçenin Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukukunun 
39/1. maddesi hükümlerine uygun olarak duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilme
si, duruşma gününde de basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlan
ması gerekmektedir. 

Mahkemece, bu yasa hükümlerine aykırı biçimde hasımsız olarak açılan davanın, ta
raf teşkili yapılmaksızın duruşma açılarak karşı tarafa savunma imkanı vermeden kabulü usul 
ve yasa hükümlerine aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 8.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11503 
Karar No : 12420 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi 
Tarihi 
Numaras ı 
Davacı 
Davalı 
Dava Türü 
Temyiz Eden 

Evren A . H . 
10.2.1994 
1994/8-6 
Dursun Üstün 

Veraset 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Yargı Bölümü Sayfa : 10 
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Davacı Dursun Üstün vekil i Avukat Yaşar Toprak tarafından hasımsız olarak açılan da
va ile, Avusturya Cumhuriyeti Viyana 1C. Şehir Mahall i Mahkemesince boşanmaya dair veri
len kararın, Türk mahkemesince de tanınmasının istendiği, mahkemece talep yerinde görüle
rek, yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verildiği hükmün temyiz edilmeyerek ke
sinleştiği anlaşılmaktadır. 

Yabancı mahkemede verilen boşanma kararının Türkiye 'de tanıma talebinin incelen
mesi ve karara bağlanması tenfizdeki gibidir. (MÖHUK. Mad. 42/III). B u itibarla 2675 sayı
lı Kanunun 36. maddesi uyarınca diğer eşe husumetin yöneltilmesi, tanıma talebini içeren di
lekçenin MÖHUK.nun 39/1. maddesi hükümlerine uygun olarak duruşma günü ile birlikte 
karşı tarafa tebliğ edilmesi, duruşma gününde de basit yargılama usulü hükümlerine göre in
celenerek karara bağlanması gerekmektedir. 

Mahkemece, bu yasa hükümlerine aykırı biçimde hasımsız olarak açılan davanın, ta
raf teşkili yapılmaksızın duruşma açılarak, karşı tarafa savunma imkanı vermeden kabulü, 
usul ve yasa hükümlerine aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 20.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11789 
Karar No : 12773 
İncelenen Kararın 
Mahkemesi : Bolu A . H . 
Tarihi : 27.1.1994 

Numarası : 1993/1633-1994/163 
Davacı : Nurgül Akkoloğlu 
Davalı : B i l a l Akkoloğlu 
Dava Türü : Boşanma 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 13.4.1993 tarihinde evlendikleri görülmekte olup, 
dava 12.11.1993 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın, tarafların kabulüne da
yalı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile i lg i l i olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı dik
kate alınmaksızın kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik inceleme ile verilen 
boşanma kararı usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11790 
Karar No : 12772 
İncelenen Kararın 
Mahkemesi : Mucur A . H . 
Tarihi : 10.6.1993 
Numaras ı : 1993/124-210 
Davacı : Susam Cihangir 
Davalı : İsmail Cihangir 
Dava Türü : Boşanma 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 7.8.1992 tarihinde evlendikleri görülmekte olup, 
dava 6.5.1993 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın, tarafların kabulüne daya
lı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile i lg i l i olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı dik
kate alınmaksızın kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik inceleme ile verilen 
boşanma karan usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11791 
Karar No : 12778 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Bo lu A . H . 
Tarihi : 2.12.1994 

Numaras ı : 1994/1012-1713 
Davacı : Münevver Gökçamak 
Davalı : Kemal Gökçamak 
Dava Türü : Boşanma 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki belgelerde tarafların 30.7.1992 tarihinde evlendikleri, davanın 9.9.1994 ta
rihinde açıldığı görülmektedir. 
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Yargılama sırasında, davalı asıl ve taraf tanıkları dinlenilmemiştir. 

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesinde en az bir yıl sürmüş evliliklerde, eşlerin 
birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliğinin te
melinden sarsılmış sayılacağı belirtilmekte ise de, bu halde dahi boşanma karan verilebilmesi 
için hakimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi 
ve boşanmanın mali sonuçlan hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulma
sı gerekmektedir. 

Mahkemece, Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesinin amacı ve anlamı yanlış yo
rumlanarak, taraflar bizzat dinlenmeksizin, boşanmanın mali sonuçlan hakkındaki düzenleme
nin uygun olup, olmadığı tartışılmaksızın davalı vekilinin kabulüne dayanılarak davanın ka
bulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11792 
Karar No : 12774 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Küçükçekmece A . 3 . H . 

Tarihi : 17.2.1995 

Numarası : 1994/607-1995/74 

Davacı : İpek Yalçın 

Davalı : Sadık Yalçın 

Dava Türü : Boşanma 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 18.5.1994 tarihinde evlendikleri görülmekte olup, 
dava 6.12.1994 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın tarafların kabulüne da
yalı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile i lg i l i olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı 
( H U M K . 95/2) dikkate alınmaksızın, kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik 
inceleme ile verilen boşanma karan usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11793 
Karar No : 12609 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Nazimiye S .H . 
Tarihi : 22.5.1989 

Numarası : 1989/10-14 

Davacı : Muhbir Tunceli İl Sosyal Hizmetler Müd. 
Daval ı : Hasımsız 

Dava Türü : Koruma Karan 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Tunceli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Sosyal Hizmetler Müdürlü
ğünün 15.5.1989 günlü başvurusu üzerine, alınmasına, öğrenim yaşında olmaları nedeniyle 
M i l l i Eğit im Bakanlığınca kurulan yetiştirme yurtlarından birine konulmasına karar verildi
ği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8. maddesinde ve bazı özel yasalarda Sulh 
Hukuk Mahkemesinin görevleri açıkca ve kesin olarak belirtilmiş olup bunlar arasında da, 
özel hüküm taşıyan 2828 sayılı kanunda da korunma kararlarının kaldırılması Sulh Hukuk 
Mahkemesinde verileceğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 

469 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince Asl iye Mahkemelerinin, Sulh Mahkemele
rinin görevleri haricinde kalan bilcümle davalara bakması gerektiği de açıkca belirtildiğin
den, korunma kararının verilmesinde Asl iye Mahkemelerinin görevli olduğunun kabulü zo-
runludur. 

Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile i lg i l i olduğundan ve yargılamanın her aşama
sında re'sen gözönünde bulundurulabileceğinden Sulh Hukuk Mahkemesince görevsizlik ka
ran verilmeyerek davaya bakılmış olması usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

Diğer yandan, korunma altına alınan çocukların, Beser, surha 'nın gayrimeşru ilişki
sinden doğduklar ı anlaşılmakta olup, Beser ' in nüfus kaydı dosyada yoktur. Çocuklar Zeynel 
Çiçek' in nüfusuna kayıtlı bulunmaktadır. 

Mahkemece, çocukların velayet altında olup olmadıkları araştırılmadığı gibi, velayet 
altında olmaları halinde velayetin devamında menfaatlerinin olup olmadığının dahi belirlen
memiş olması doğru bulunmamıştır. 

Kaldı k i , Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü "... korun
maya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişi lere" devlet adına 
götürülmesi gereken sosyal hizmetlerin tümünü bizzat götürmek ve koordine etmek üzere 
2828 sayılı Yasa ile kurulmuş tek kamu kurumu olup, Başbakanlığa bağlı olarak ülke gene
linde hizmet vermektedir. 

Kurum tarafından verilen hizmetlerden en önemlisi korunmaya muhtaç çocuklara yö
nelik verilen hizmetler olup, korunma kararı öncesi sosyal inceleme ve tesbit çalışmalarından 
başlamak üzere, çocuğun kuruma bağlı çeşitli yuva ve yurtlarda bakım ve koruma altına alın
ması, koruyucu aile bakımına verilmesi, evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılması, 
ayni-nakdi yardımla desteklenmesi, eğitilmesi, iş ve meslek sahibi yapılmaya muhtaç çocu
ğun nitelik ve özelliklerine, yetenek ve ihtiyaçlarına göre çeşitli alternatif hizmetleri kapsa
maktadır. 
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Bu itibarla, koruma altına alınması uygun görülen çocukların sadece, "korunma altı
na alınmalarına" tarzında verilecek hükümle yetinilmesi, koruma biçiminin mevcut imkanlar 
ve küçüklerin sağlık ve pisikolojik durumlarım takdir edecek olan sosyal hizmet uzmanları
nın kanaatine göre düzenlenmesine olanak sağlanması gerekirken, yazılı biçimde karar veril
miş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. 

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA oybirliğiyle karar 
verildi. 20.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11797 
Karar No : 12776 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Küçükçekmece A.3.H. 

Tarihi : 24.3.1995 

Numarası : 1994/489-1995/203 

Davacı : Bektaş Döner 

Davalı : Ferurude Döner 

Dava Türü : Boşanma 

Temyiz Eden : Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 9.3.1994 tarihinde evlendikleri görülmekte olup, 
dava 21.11.1994 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın tarafların kabulüne da-
yalıolarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik-
lerde; eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile ilgili olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı dik
kate alınmaksızın, kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan eksik inceleme ile verilen 
boşanma karan usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11798 
Karar No : 12777 
İncelenen Kararın 
Mahkemesi : Niksar A . H . 
Tarihi : 5.5.1992 

Numarası : 1992/172-162 
Davacı : Elmas Öztürk 
Davalı : Dursun Öztürk 
Dava Türü : Boşanma 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Davacı Elmas Öztürk vekil i Avukat İbrahim Soydaş tarafından davalı Dursun Öztürk 
aleyhine açılan boşanma davasının, davalının kabulü doğrultusunda, mahkemece kabul edildi
ği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 

Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 30.3.1992 tarihinde evlendikleri görülmekte olup, 
dava 4.5.1992 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın, tarafların kabulüne daya
lı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile i lg i l i olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı dik
kate alınmaksızın, kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik inceleme ile verilen 
boşanma karan usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11799 
Karar No : 12837 
İncelenen Kararın 
Mahkemesi : B o l u A . H . 
Tarihi : 18.7.1994 

Numarası : 1994/578-1256 
Davacı : Seyit Erdönmez 
Davalı : Ayşe Erdönmez 
Dava Türü : Boşanma 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 
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Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 30.10.1993 tarihinde evlendikleri görülmekte 
olup, dava 20.5.1994 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın, tarafların kabulü
ne dayalı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile i lg i l i olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı 
( H U M K . 95/2) dikkate alınmaksızın, kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik 
inceleme ile verilen boşanma kararı usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 27.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11800 
Karar No : 12838 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Küçükçekmece A . 3 . H . 

Tarihi : 31.3.1995 

Numarası : 1994/822-1995/227 

Davacı : Nurşen Yazır 

Davalı : Hasan Yazır 

Dava Türü : Boşanma 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki nüfus kaydında tarafların 14.7.1994 tarihinde evlendikleri görülmekte olup, 
dava, 26.12.1994 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın, tarafların kabulüne 
dayalı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile i lg i l i olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı dik
kate alınmaksızın, kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik inceleme ile verilen 
boşanma karan usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 27.11.1995 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11801 
Karar No : 12839 
İncelenen Kararın 
Mahkemesi : Kaman A.H. 
Tarihi : 1.2.1994 
Numarası : 1993/505-1994/59 
Davacı : Zehra Yiğit 
Davalı : Elvan Yiğit 
Dava Türü : Boşanma 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 5.8.1993 tarihinde evlendikleri görülmekte 
olup, dava 11.11.1993 tarihinde açılmıştır. Mahkemece delil toplanmaksızın, tarafların kabu
lüne dayalı olarak karar verilmiştir. 

Halbuki; Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesine göre en az bir yıl sürmüş evlilik
lerde, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmış sayılabileceği öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinde öngörülen 1 yıllık evlilik süresinin geçmediği, kamu düze
ni ile ilgili olan boşanma davalarında davalının kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı dik
kate alınmaksızın, kanundaki diğer koşulların varlığı saptanmadan, eksik inceleme ile verilen 
boşanma karan usul ve yasaya aykırı görülmüştür. 

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA oybirliğiyle karar 
verildi. 27.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11804 
Karar No : 12442 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : Ankara A.22.H. 

Tarihi : 18.6.1993 

Numarası : 1993/30-487 

Davacı : Nilüfer Tüfenkçi 

Davalı : Nüfus İdaresi 

Dava Türü : Anne ve baba adı tashihi 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün Kanun yararına bozulmasına Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 
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Davacı Nilüfer Tüfenkçi vekil i tarafından davalı Nüfus İdaresi aleyhine açılan dava 
ile; Mehmet ve Münevver Tüfenkçi tarafından evlat edinildiğinden bahisle ana ve baba adı
nın değiştirilerek, evlat edinenlerin isminin kaydedilmesinin talep edildiği, mahkemece da
vanın kabul edildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 13.2.1992 gün, 1069/1606 sayılı kararında da açıklandı
ğı gibi, Türk Medeni Kanununun 2846 sayılı kanunla değişik 257. madde uyarınca, "evlatlık, 
kendisini evlatlığa alanın aile ismini taşır... Karı-koca tarafından birlikte evlat edinilen ve mü
meyyiz olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana-baba adı olarak, evlat edinen karı-kocanın ad-
ları yazılır. 

Ancak, anılan maddede değişiklik yapan 2846 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 
16.6.1983 tarihinden önce mümeyyiz olmayan küçükleri birlikte evlat edinmiş olanlar, kanu
nun yürürlük tarihini takip eden 5 yıl içinde i lg i l i mercilere başvurmak suretiyle, bu hükmün 
kendileri hakkında da uygulanmasını isteyebilirler. (2846 sayılı kanunun geçici maddesi) 

Görüldüğü gibi söz konusu geçici madde hükmünün uygulanması için müracaat hakkı 
sadece evlat edinenlere aittir. Evlat edinilenin böyle bir istekte bulunma hakkı olmadığı gibi, 
öngörülen sürede çoktan geçmiştir. B u yön gözetilmeden talebin kabulüne karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırı görülmüştür. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 20.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11805 
Karar No : 12700 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : İzmir A . 7 . H . 

Tarihi : 30.3.1993 

Numarası : 92/699-93/215 

Davacı : Mehmet Tevfık Öztin 

Davalı : Saide Nilgün Baykut 

Dava Türü : Nüfus Kayıt Terkini 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Davacı Mehmet Tevfik Öztin vekil i dava dilekçesinde halen boşanmış olan tarafların 
evli bulundukları sırasında doğan ve davacının nüfusuna kayıtlı olan 1990 doğumlu Uluç A l i 
nin aslında davalının başka bir erkekle beraberliğinden olduğunu iddia ile, davacının nüfusda-
k i kaydının terkinine karar verilmesini istemiş, talep mahkemece kabul olunmuştur. 

Dosyadaki belgeler ve celbolunan boşama davasına ait dosyanın incelenmesinden, ta-
rafların 14.8.1980 tarihinde evlendikleri, 1981, 1982 ve 1990 doğumlu üç çocuklarının oldu
ğu ve İzmir 13. Asl iye Hukuk mahkemesinin 1992/169-53 sayılı 16.4.1992 günlü kararıyla bo-
şandıktan anlaşılmaktadır. 

Davacı 7.9.1992 tarihli dilekçesiyle nüfus kaydının terkini talebiyle dava açmış isede 
hakim davacının bildirdiği hukuki sebeple bağlı olmayıp, davacının dayandığı dava sebebine 
uygulanacak kanun hükmünü kendiliğinden araştırıp bulmak ve uygulamakla mükelleftir. 
( H U M K . 7 6 ) 
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Nüfus kaydından terkin ettirilmek istenen 1990 doğumlu Uluç A l i tarafların evlilikle
ri içinde doğmuş olup, davanın öncelikle nesebin reddi talebini içerdiği dikkate alınmamıştır. 

Zira, Türk Medeni Kanunun 241. maddesi uyarınca evlilik mevcut iken doğan çocu
ğun babası kocadır. 242. maddesine göre ise, "koca doğduğuna muttali olduğu günden itiba
ren bir ay içinde çocuğu reddedebilir. Red davacı, çocuk ile anası aleyhine ikame olunur." 

B u müddet sukutu hak müddeti olup, mahkemece re'sen nazara alınmalıdır. 

Olayda bu süre geçmiştir. Red davasının müddeti için ikame edilmemiş olmasının mü-
hik bir sebepten ileri gelip gelmediği de araştırılmaksızın dava kabul edilmiştir. 

Diğer yandan; bu tür davalar kamu düzeni ile i lg i l i olduğundan davalının ve küçüğün 
kayyımının davayı kabulü hukuki sonuç doğuramaz. ( H U M K . 95/2) Mahkemece çocuğun ve 
ana ile babanın kanlan tahlile tabi tutularak bir karar verilmesi gerekirken davalının küçüğün 
kayyımının kabulü ile davanın kabulüne kaydın, terkinine karar verilmiş olmasıda usul ve ya
saya aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar ve
rildi. 23.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 

Esas No : 11807 
Karar No : 12521 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi 

Tarihi 

Numarası 

Davacı 

Davalı 

Kaman A . H . 

28.12.1993 

1993/595-651 

A l i ' y e velayeten Muzaffer Tosun 

Dava Türü : Kaza i rüşt 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 
hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Medeni Kanunun 12. maddesine göre "15 yaşını ikmal eden küçük kendi rızası ve ana 
ve babasının muvafakati ile asliye mahkemesince mezun kılınabilir." 

Dosyadaki nüfus kaydına göre A l i 16.5.1976 doğumlu olup, dava tarihinde 15 yaşını 
ikmal etmiş ise de; duruşmada küçük ve annesi bizzat dinlenmeksizin karar verilmiş olması 
usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 20.11.1995 

Yargı Bolumu Sayfa 20 



2Ocak 1 9 9 6 - S a y ı :2251i RESMİ G A Z E T E Sayfa: 41 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 
Esas No : 11811 
Karar No : 12608 
İncelenen Kararın 
Mahkemesi 
Tarihi 
Numarası 
Davacı 
Davalı 
Dava Türü 
Temyiz Eden 

Kaman A . H . 
9.2.1994 
94/94-78 
Erkan'a Velayeten Seyfullah Öztürk 

Kaza i rüşt 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Davacı Seyfullah Öztürk velayeti altında bulunan 18.10.1976 doğumlu oğlu Erkan' ın 
reşit kılınmasını istemiş talep mahkemece kabul edilmiştir. 

Medeni Kanunun 12. maddesine göre "15 yaşım, ikmal eden küçük kendi rızası ve ana 
ve babasının muvafakati ile Asl iye Mahkemesince mezun kılınabilir." 

Dosyadaki nüfus kaydından, Erkan ' ın 18.10.1976 doğumlu olup, dava tarihinde 15 ya
şım ikmal ettiği anlaşılmakta isede; duruşmada kendisi dinlenmeksizin karar verilmiş olması 
usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 22.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 
Esas No 
Karar No 

11942 
12440 

İncelenen Kararın 
Mahkemesi : Elmalı S .H. 

Tarihi 
Numaras ı 
Davacı 
Davalı 

13.5.1993 
1993/110-140 
Hayri Saner 

Dava Türü : Miras Şirketine Mümessi l Tayini 
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulmasına Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Türk Medeni Kanunun 581. maddesine göre; "Mirascı birden ziyade ise terekedeki 
haklar ve borçlar taksime kadar müşa kalır. Tereke mirascıların mülkü olup, mukavele veya 
kanun ile muayyen temsil ve idare haklan mahfuz kalmak üzere mirascılar bunda müştereken 
tasarruf ederler. Mirascılardan birinin talebi üzerine hakim, taksimin icrasına kadar miras şir
ketine bir mümessil tayin edebilir." 

Yargı Bölümü Sayfa : 21 
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Miras şirketi mümessili özel kayyım yetkilerine sahip olup, tüm (mirascılar) tereke 
adına tasarruf ve hareket eder. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 14.4.1992 gün 1852/4362 sayılı 
karan) öte yandan, "Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her ik i tarafı istima ve ya
hut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hük
münü veremez." ( H U M K . 7 3 ) 

Şu halde miras şirketine mümessil tayini istemlerinin tüm şeriklerine (mirascılara) tev
cihinin gerektiği düşünülmeden hasımsız açılan davanın kabulü ile miras şirketine mümessil 
tayini usul ve yasaya aykırı bulunmaktadır. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 20.11.1995 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden : 
Esas No : 11943 
Karar No : 12780 
İncelenen Kararın 

Mahkemesi : A d a n a S . l . H . 

Tarihi : 29.3.1994 

Numarası : 1993/1495-1994/455 

Davacı : George Kurt Ewald 

Davalı : Şevki Ewald (Kol) 

Dava Türü : Evlat edinmeye 

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hükmün Kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

Davacı George Kurt Ewald vekil i Avukat Atay Arabacı, d a v a c ı n ı n eşi Şevki Ewald 
(Kol) aleyhine açtığı, dava ile, davalının 1992 yılında evlat edinilmesine izin verilmesini iste
miş, talep mahkemece kabul edilmiştir. 

Dosyadaki belgelerden; davalının Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 3.11.1992 gün 
ve 1992/1045-1372 sayılı karan ve Adana 2. Noterliğinin 5.11.1992 gün ve 27058 yevmiye 
numaralı senedi ile 26.11.1988 tarihinde doğan küçük İpek' i evlat edindiği 1.10.1993 tarihin
de ise George Kurt Ewald is imli Alman vatandaşı ile evlendiği anlaşılmaktadır. 

Mahkemece, davalının kabulüne ve tanık beyanına dayanılarak, dava kabul edilmiştir. 

O y s a k i 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Yasanın 18. 
maddesinde "evlat edinme ehliyeti ve şartlan hakkında taraflardan her birinin evlat edinme 
anındaki mi l l i hukuku uygulanır. 

Evlat edinmenin hükümleri evlat edinenin mi l l i hukukuna, birlikte evlat edinme halin
de ise evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir." denilmesine, aynı Yasanın 
2. maddesi gereğince de, hakimin yetkili yabancı hukuku kendiliğinden uygulama zorunda bu
lunmasına rağmen, mahkemece bu konuda hiç bir araştırma yapılmadan, yazılı şekilde karar 
verilmiş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. 

S O N U Ç : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile 
hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına B O Z U L M A S I N A oybirliğiyle karar 
verildi. 24.11.1995 

Yaıgı Bölümü Sayfa : 22 



T.C. 
Resmi Gazete 

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1996 
SALI 

Say ı : 22511 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

Birecik Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E.No: 1993/79 
K.No: 1994/221 
Basın yolu ile görevli memura hakaret suçundan sanık Tokat İh, Niksar ilçesi, Kazanç Ma

hallesi nüfusuna kayıtlı halen istanbul Medya Plaza İkitelli, Sabah Gazetesi Yazı İşlen Sorumlu 

Müdürü olan sanık Doğan ile Muzaffer'den olma 1962 doğ. Cüneyt Can Oğuzer hakkında mah

kememizde devam eden kamu davası sanığın gıyabında sonuçlanmış olup sanık bunca aramalara 

rağmen bulunamadığından gıbayi hüküm kendisine tebliğ edüememıştir. 
Sanığın eylemine uyan TCK.nun 480/4, 59/2, 647/4-6 maddeleri uyarınca sonuçta 

3.250.000, - T L . A P C sı ile hükümlülüğüne ve bu cezasmında ertelenmesine karar verilmiştir. 
Hüküm özetinin 7201 S.K. nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ila

nı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşeceği ilan olunur. 29756 • 
Savur Asliye Ceza Hakimliğinden : 
Mahkememiz tarafından sanık Husnu ve Gazalı'den olma, 1955 D.lu Hazro Çiftlıbahçe 

Köyünden Abdullah Karakuzu i l i aynı yerden Husnu ve Hamze'den olma, 1964 doğumlu Veysi 

Karakuzu hakkında verilen 20/6/1995 gün ve 1990/35 esas ve 1995/24 karar sayılı ilamı ile 1177 

sayılı kanunun 96, TCK.36,1918 S.K. nun 25/3-33/Son, 46 ve TCK.36 maddesi gereğince 5.866, 

- T L . ağır para cezasına ayrı ayn çarptırılarak, tum aramalara rağmen bulunamadıklarından karar 

kendilerine tebliğ edilememiş olup, Resmi Gazete yolu ile İlanen Tebliğine karar verildiğinden. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince adı geçen gıyabı hü

kümlüye Hanen Tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kesmleceğı İlanen Tebliğ 

olunur. 29755 • 
Bakırköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
E. No : 1994/711 
K . No : 1994/1224 
26/4/1994 suç tarihi itibarıyla Hırsızlık suçundan santk Necmettin Kaftar Ntzamettin ve 

Adile'den olma 1968 D.lu Ağn Merkez Esenköy nüfusuna kayıtlı, mahkememizde yapılan yargı
lama sonunda eylemine uyan T.C.K. 493/1. mad. 522. maddesi gereğince 3 sene 3 ay hapis ceza
sıyla cezalandırılmasına dair verilen 7/12/1994 tarihli gıyabı hüküm bulunup sanığa tebliğ edile
mediğinden, gıyabi hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine ilan tarihindan 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilan mas
rafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 29620 
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Beyoğlu 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . No : 1994/1159 
K . No : 1995/840 
Karşılıksız Çek keşide etmek suçundan dolayı Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 

22/9/1995 tarih ve 1994/1159 Esas 1995/840 Karar sayısı ile 3167 S.Y. 16/1 Maddesi ile 1 yıl ha
pis cezası ile 1 yıl müddetle Bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanması cezasına hükümlü, 
Mehmet oğlu Fatma'dan doğma 10/3/1961 D.lu, Ahmet Güneş'in Rsemı Merciler önünde verdiği 
adreslerinden bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebli
gat Kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilanen tebliğine, ilan metnim Resmi Gazete'de yayınlan
masına yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

30367 

E . No : 1991/364 
K . N o : 1994/1131 
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup, Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 

2/12/1994 tarih ve 1991/364 Esas 1994/1131 Karar sayısı ile 3167 S.Y. 16/1 maddesi gereğince 1 
yıl hapis cezası ile 1 yıl çek keşide etmesinin yasaklanması cezasına hükümlü, Hasan oğlu 1951 
D.lu A l i Rıza Yıldırım, resmi merciler önünde verdiği adresinden bulunamadığından gıyabi 
hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 cü maddesi gereğince ilanen tebliğine ilan metninin 
Resmi Gazete'de yayınlanmasına, yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş 
saydacağı ilan olunur. 300367/2 

E. No : 1994/1465 
K . No •. 1995/665 
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 

4/7/1995 tarih ve 1994/1465 Esas 1995/665 karar sayısı ile 3167 S.Y. 16/1, TCY. 59/2, maddesi 
gereğince 1 Yıl 15 gün hapis cezasına hükümlü Mustafa Cemal oğlu Ülker'den doğma 13/1/1953 
D.lu Mehmet Nazım Tütüncüoğlu, resmi merciler önünde verdiği adreslerinden 
bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edüememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 
ncu maddesi gereğince ilanen tebliğine ilan, metnini Resmi Gazete'de yayınlanmasına, yayın tar
ihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 30367/3 

Beyoğlu 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1991/450 
K . N o : 1995/680 
3167 sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Sakarya İli Merkez Kamışlı Köyü nüfusun

da kayıtlı Mustafa ve Şahziye oğlu 1957 doğumlu Musa Kılıç hakkında mahkememizin 8/6/1995 
tarih ve 1991/450 esas 1995/680 sayılı kararı ile sanığın 3167 SK. 16/1, T C K . 59/2 maddeleri 
gereğnice 10 ay hapis ve 1 yıl bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasak
lanması ile cezalandırılmasına dair karar tüm aramalara rağmen sanık bulunup tebliğ edümemiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince sanığın yokluğunda 
verilen kararın Resmi Gazete'de yayımlanması suretiyle tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün 
sonra tebligat yapılmış sayılmasına, karar verildiği ilan olunur. 30367/4 
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Çankırı Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1993/101 
K . No : 1994/343 
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Mehmet Semih ve Safiye'den olma 1950 

D.lu İstanbul Eminönü Mimar hayrettin mahallesi nüfusuna kayıüı olup halen Küçükyalı Cad. No: 
8 Maltepe/Kartalda ikamet eden Mehmet Memduh Sander'in hakkında yapılan yargılamalar so
nunda. 

Sanığın müsnet suçtan 3167 SK.nun 16/1, T C K . 59, 647 SK.nun 4. maddeleri gereğince 
Neticeten iki milyon iki yüz elli bin lira ağır para cezası ile, bir yıl müddetle bankalarda çek hesabı 
açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına ve 61.000- T L . mahkeme masrafının ilan 
masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline, karar verilmiş 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca adresi 
tesbit edilemediğinden gıyabı hükmün aynı yasanın 28, 30, 31, maddeleri gereğince Resmi Gaze
te'de ilanına, 

İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gun sonra tebligat yapılmış sayılmasına, ve bir sureti
nin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlan olunur. 30370 

Sancakaya Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1993/21 
K . No : 1995/2 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme neden olmak suçundan dolayı mahkememizin 

yukarıda esas ve karar nosu yazılı, 21/2/1995 tarihli kararı üe, T C K . 455/1, Son, 647/4, 72 ve 
647/6. maddeleri uyarınca sonuç olarak 462.500 - T L . ağır para cezasının ertelenmesine dair gı
yabi karar, Rasim ve Zehra oğlu Ayancık 1953 Doğumlu Sanık Nazım Çalışkan'a büdirmiş oldu
ğu adresinde ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş olup, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddelerince ilanen tebliğine, 
Kararın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı Yasanın 31. maddesi uya

rınca ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılacağı ve ilan ücretinin sa
nıktan tahsiline dair keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 30468 

Ankara 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1995/274 
K . No : 1995/749 
Sanık : Hayrullah Baysal/Arif oğlu, Fatma'dan olma, Kayseri Talaş Kamber Köyünde nü

fusa kayıtlı, Oran yolu Doğanay Sitesi A . Blok 26'da oturıır-Ankara 
Suç : 3167 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç Tarihi : 16/12/1994 
Karar Tarihi : 10/10/1995 

Hıikum Mahiyeti: 3167 sayılı Kanunun 16/1, ile bit hapis, bir yıl çek hesabı açmasının ya
saklanması. 

Y ukanda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında mahkememizin yine esas ve karar nu
maralan ile belirtilen Mahkumiyet karan sanığın gıyabında verilmiş olup, sanık lüm aramalara 
rağmen bulunup hüküm kendisine tebliğ olunamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin 
Resmi Gazete'de neşredilmesine, neşir tarihinden itibaren hükmün 15 gün sonra kesinleşeceği, ga
zete ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 30705 
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Bakırköy 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/779 
K . N o : 1995/28 
Sanıklar: 1 - İrfan Keskin, Fiyri oğlu, Feriha'dan doğma, Sakarya, Hendek Uzuncaova K . 

H. 51'de nüfusa kayıtlı. 
2 - Cengiz Aynaz, Mustafa oğlu, Sabahat'dan doğma 1963 D.lu Aydın Merkez Tabaklı 

Mah. H . 220 
Müstehcen neşriyat yapmak suçundan sanıklar İrfan Keskin ve Cengiz Aynaz haklarında 

mahkememizde yapılan duruşmaları sonunda: 
Mahkememizden verilen karar bunca aramalara rağmen sanıklar bulunamadığından karar 

tebliğ edilememiştir. 
Sanıklar hakkında verilen TCK.nun 426/Son maddesinin,her iki sanığa 6'şar defa tatbiki 

üe neticeten sanık İrfan Keskinin 3.390.322.500 - T L . ağır para cezası, sanık Cengiz Aynazın ise 
I. 695.161.250 - TL.ağır para cezası île tecziyesine ve dergilerin müseaderesine dair kararın 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 27.28.29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de İlanen Tebliğine ilan ta
rihinden 15 gün içinde sanıklar tarafından bir itiraz vaki olmadığı takdirde kararın sanıklara tebliğ 
edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu İlanen Tebliğ olunur. 

E. No : 1994/98 
K . N o : 1995/550 
Müstehcen Neşriyat yapmak suçundan sanıklar İrfan Keskin ve Cengiz Aynaz haklarında 

mahkememizde yapılan duruşmaları sonunda: 
Fiyri oğlu, Feriha'dan doğma 1960 doğumlu, Sakarya, Hendek Uzunca Orman Köyü H 

51 'de nüfusa kayıtlı İrfan Keskin ile, Mustafa oğlu Sebahattan doğma 1963 doğumlu, Aydm Mer
kez Tabaklı mahallesi, H . 220'de nüfusa kayıtlı Cengiz Aynaz haklarında mahkememizden veri
len karar bunca aramalara Tağmen sanıklar bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. 

Sanıklar hakkında T C K . 426/Son maddesinin 9 defa her ik i sanığa tatbiki ile İrfan Kes
kinin 908.439.000, - T L . ağır para cezası ve Cengiz Aynazın ise 454.219.500, - T L . ağır para ce
zası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

Karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27.28.29. maddeleri gereğince Resmi Gaze
te'de ilan edilmesine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanıklar tarafından bir itiraz vaki ol
madığı takdirde her ik i sanığa ait kararın sanıklara tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hu
susu İlanen Tebliğ olunur. 29623 

Gebze Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1994/1864 
K . No : 1995/826 
Davac ı : K . H . 
Müştekiler : 1 - Cihat Yeşilyurt, Bostancı, Bağdat Cad. Rıza Urcun Apt. Kapıcısı Enişte

si Rauf Boranın yanında kalır. 
2 - Burhanettin Akıner, İstanbul Avcılar Feniş Köyünde oturur. 
3 - Fesih Fırat, Mehmet oğl. 1971 D.lu Cumhuriyet Cad. Beyceğiz yolu Çamur Hasan 

mah. bila say yer. 
Sanık : Mehmet Süzen, A l i ve Sıdıka'dan olma, 1946 doğl. İstanbul Çatalca, Hallaçlı Kö

yü Nüf. kayıtlı Gebze Yeni Çarşı No: 26'da oturur. 
Suç : Tedbirsizlik ile yaralamaya sebebiyet vermek 
Suç Tarihi : 5/3/1990 
Karar Tarihi: 3/7/1995 
Sanıklar hakkında açılan kamu davasının TCY.nın 102/4, 104/6 maddeleri gereğince orta

dan kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Tüm aramalara rağmen sanıklar bulunamadığından: 
7201 S.Y.nın 28.29,31 maddeleri gereğince hükmün üanına, üan edildikten 15 gün içeri

sinde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 30690 
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Gebze Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/1118 
K . N o : 1994/1765 
Davacı: K . H . 
Müşteki: SaitDinçer 
Sanık: Selman Demir, Kerim oğlu, 1957 D.lu Çınardere Mah. Akan Sokak No: 12/2 Pen

dik (iddianameye göre) 
Suç: Bilmeyerek aldığı paraya bilerek tedavüle koymak 
Suç Tarihi: 17/5/1994 
Karar Tarihi: 1/11/1994 
Sanığın müsnet suçu işlediğine dair yeterli inandırıcı cezalandırılmasını gerektirir şüphe

den uzak delil elde edilemediğinden beraatine, 
Emanetin 1994/193 sırasında kayıtlı 317460421 nolu sahte 500.000,, TL.nın müsaderesi

ne 
Sanığın yokluğunda verilen karar sanığın tüm aramalara rağmen tebligat yapılamadığın

dan dolayı, 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 maddeleri gereğince hükmün üanına ilan edildik

ten sonra 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 30397 

E . No: 1993/1478 
K . N o : 1994/2104 
Davacı: Aydın Uçar 
Sanık: Mustafa Demirci, Osman oğlu Zühre'den olma, Terme 1970 D.lu Giresun İli De

reli İlçesi Kurtulmuş Köyü C: 023/04, B S N : 67, A S N : 141 de Nf. kayıtlı evli 2 çocuklu, okurya
zar, sabıkasız, Kartal Yenimahalle Seçenler Sokak No: 12 de oturur. 

Suç: Hırsızlık 
Suç Tarihi: 21/12/1993 
Tevfik Tarihi: 24/12/1993 
Tahliye Tarihi: 20/1/1994 
Karar Tarihi: 6/12/1994 
Müsnet suçu işlediği sabit olan sanığın eylemine uyan TCY.nın 491/4, 522/1, 523/1, 40. 

Mad. Ger. sanığın 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 
Sanığın yokluğunda verilen kararın sanığın tüm aramalara rağmen tebligat yapılamadığın

dan dolayı 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 maddeleri gereğince hükmün ilanına ilan edildik

ten sonra 15 gün içerisinde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 30398 

E . No: 1991/155 
K . N o : 1994/1855 
Davacı: K . H . 
Müşteki: Ermiş Özmen, Sabri oğlu 1958 D.lu Gebze Çayırova 0203 Sk. No: 16 da mukim 
Sanık: Nevzat Yıldız, A l i ve Zehra'dan olma. 1949 yılında olma aslen Artvin İli Merkez 

Ormanlı Köyünde Nüf. kayıtlı olup, Akçakoca İlçesi Kalkın Köyünde oturur, evli, çocuksuz, okur 
yazar, sabıkasız, T.C. İslam. 

Suç: 3167 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç Tarihi: 10/1/1991-16/1/1991 
Karar Tarihi: 11/11/1994 
Sanığa 3167 sayılı Yasanın 16, T C K . 39, 80 maddeleri gereğince 1 yıl hapis cezası ile ce

zalandırılmasına, 1 yıl müddetle çek keşide etmesinin ve çek hesabı açmasının yasaklanmasına ka
rar verilmiştir. Sanık tüm aramalara rağmen aranıp bulunamadığından, 

7201 sayılı Yasanın 28, 29, 31 maddeleri gereğince hükmün ilanına, ilan edildikten sonra 
15 gün içerisinde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 30399 
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Zile Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1993/264 
K . No : 1995/107 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu nitelikli şekilde yaralamaya neden olmak suçundan sa
nık mahkememizin 21/6/1995 tarihli ilamı ile TCK.nun 459/2, 19, 459/son, 647 SK. 4, T C K . 72, 
40 maddeleri gereğince 380.000 - T L . ağır para cezasının hükümlü Pazar İlçesi Üzümören Köyü 
Nüf. kayıüı Hasan Fatma'dan olma 1959 D.lu, Dursun Çoşgun'un, aramalara rağmen bulunama
dığından gıyabi hüküm tesis edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince 
ilanın tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılmasına karar verilip ilan olunur. 30936 

E . No : 1994/66 
K . N o : 1994/116 
Reşit olmayan mağdureyi evlenmek amacı ile kaçırıp alıkoymak suçundan sanık mahke

memizin 10/5/1994 tarihli ilamı ile TCK.nun 434. maddesi gereğince ertelenmesine hükümlü Z i 
le Uzunöz Köyü nüfusuna kayıtlı Osman ve Saliha'dan olma 15/5/1975 D.lu Selahattin Telli'nin 
aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Ka 
nunun 29. maddesi gereğince ilanın tebliğine ve hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilip ilan olunur. 30935 

Erzurum 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . No : 1994/1060 
K . No : 1995/459 
Sanık: Sedat Kavalcı-Şükrü ve Hasibe'den 1957 doğumlu İyidere İlçesi Yapraklar Mahal

lesi nüfusuna kayıtlı ve mukim. 

Suç : 3167 Sayılı yasaya muhalefet. 
Suç Tarihi : 29/4/1994 
Karar Tarihi : 10/7/1995 
HÜKÜM ÖZETİ: 

Sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 16/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis ve bir yıl 
süre ile bankalardan çek hesabı açmaktan ve çek keşide etmekten yasaklanmasına karar verilmiş, 
tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Yasasının 29 ve müteakip maddeleri gereğince karar özetinin Resmi 
Gazete yolu ile ilanen tebliği, ilan giderlerinin sanıktan alınacağı tebliğ olunur. 30953 

Üsküdar 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
Sanığın Adı ve Soyadı : Bayram Ün Ramiz oğlu, Elmas'dan olma 1969 D.lu Ayancık Do~ 

ğanlı Köyünde Nüf. kayıtlı, aynı yerde mukim. 
Esas ve Karar No : 6/1/1995 tarihli Es. 1991/847 K . 1995/2 
Suç ve Tarihi : Hırsızlık 9/10/1990 
Kanun Maddesi: T C K . 493/1, 59, 40 
Ceza Miktarı : İki sene altı ay hapis cezası. 
Yukarıda mahiyeti yazılı hükmün, sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edile

mediğinden 7201 S.K. 29 Mad. uyarınca Resmi Gazete'de ilanı, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 
15 gün içinde samğa t.e%liğ edi'miş sayılacağı ilan olunur. 30959 
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Bakırköy 6. Asliye Ceza Hakimliğinden ; 
E. No : 1990/724 
K . No : 1995/136 
16/11/1990 suç tarihi itibarıyla Uyuşturucu madde kullanmak suçundan sanıklar 1 - Ne

cat ve Naile'den olma 1964 D . lu Diyarbakır Merkez İlçesi Alipaşa Mah/nüfusuna kayıüı Veysi 
Mendi, 2 - A l i ve Kerime'den olma 1956 D. lu İçel İli, Merkez İlçesi, Bahçe Mah. nüfusuna ka
yıtlı Nesri Okmelli, 3 - Hamdi ve Mahide'den olma 1959 Ö l u Bursa İli Osmangazi İlçesi, Sel-
çukhatun Mah. nüfusuna kayıüı Metin Samgan, 4 - Abdurrahman ve Behiye'den olma 1954 D . 
lu Adana Ceyhan Büyükdarm Mah. nüfusuna kayıüı Mehmet Haner haklarında Mahkememizde 
yapılan yargılama sonunda sanıkların eylemine uyan T C K . 404/2,40. maddesi gereğince birer yıl 
hapis cezası ile cezalandırılmalarına, emanette kayıtlı esrar maddesinin müsaderesine dair verilen 
6/2/1995 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanıklara tebliğ edilemediğinden gıyabi hüküm 7201 sayı
lı Tebligat Kanununun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan 
tarihinden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayümasına ilan masrafının sanıklardan tahsiline ka
rar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30146 

E . No : 1992/217 
K . No : 1995/678 
1/11/1991 suç tarihi itibarıyla karşılıksız çek düzenlemek suçundan sanık Mehmet ve 

Leylan oğlu 1965 D . lu İğdır İli, Merkez İlçesi Yukarı Çankcı Köyü nüfusuna kayıtlı Muharrem 
Ayhan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine uyan 3167 Sayılı Kanunun 
16/1. maddesi gereğince bir sene hapis cezası ile cezai andınlmasma, sanığın bir sene müddetle 
bankalardan çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, yasaklama kararının 
T.C. Merkez Bankasına bildirilmesine dair verilen 17/5/1995 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa 
tebliğ edilemediğinden gıyabi hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve i lgi l i maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesin
leşmiş sayılmasına ilan masraflarının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 

30147 

Müt.Karar No : 1995/104 
E. No : 1990/123 
K . No : 1992/505 
5/9/1990 suç tarihli tibarıyla mühür fekki suçundan sanık A l i Nizami ve Zekiye'den olma 

1938 D. lu İstanbul"İli, Bakırköy İlçesi Zuhuratbaba Mah. nüfusuna kayıtlı Akçan Koçoğlu 
hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda eylemine, uyan T C K . 274/1,19,59,72,647 sa. 
4-6 maddeleri gereğince 408.333 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ve bu cezanın erte
lenmesine kararın kesinleşme tarihi olan 10/9/1992 tarihinden sonra 5 yıl süre geçmeden 
18/11/1994 ıtarihinder işlediği kullanmak maksadıyla kokain almak suçundan Fatih 1. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 8/6/1995 tarih ve 1994/1264 esas 1995/415 karar sayılı ilamı ile 3.650.000 lira ağır 
para cezası ile mahkum olduğu anlaşıldığından hükümlü Akçan Koçoğlu hakkında yukarıda tarih 
ve numarası belirtilen mahkememizce verilen tecil edilmiş cezasının 18/9/1995 tarih ve 1995/104 
sayılı müteferrik karar ile T C K . 95/2. maddesi gereğince aynen infazına dair verilen müteferrik 
karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve ilgili maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş" 
sayılmasına ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30148 

Buldan Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1992/119 
K . No : 1994/88 
Görevi kötüye kullanmak suçundan bütün aramalara rağmen bulunamayan sanık Buldan 

Kurtuluş Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hidayet ve Nigar'dan olma 1949 D.lu Kazım Gördeslioğlu 
hakkında Mahkememizde yapılan kamu davasının açık yargılaması sonunda; 

Sanığın müsnet suçtan beraatine karar verilmiş olup hükmün sanığın bilinen tüm adresler
ine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden adı geçen sanığa ilanen tebliğine, 
hüküm özetinin bir suretinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 
¡5 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 30365 
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Ulukışla Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1992/20 
K . N o : 1995/146 
Karar Tarihi : 20/9/1995 
Suç : Hırsızlık 
Sanıklar : 1 - Rıza Gür, Nuri ve Emine'den olma Erzürük 1938 D.hı.Elazığ İli, Merkez İl

çe, Uzuntarla Ky. nüf. kyt. olup Elazığ İli, Yenimahalle Döner Sok. No : 20'de oturur. 
2 - Ahmet Gür, Rıza ve Azize'den olma Elazığ 25/7/1972 D.lu, Elazığ İli, Merkez Uzun

larla Ky. nüf. kyt. olup Elazığ İli, Yenimahalle Döner Sok. No : 20'de oturur. 
Sonuç : Beraauerine 
Yukarıda mahiyeti yazılı hükmün sanıkların adreslerinde bulunmaması sebebiyle tebliğ 

edilememiştir. 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de ila-

men tebliğine. 
Hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına ka

rar verilip ilam olunur. 30876 

Ankara 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1995/293 
K . N o : 1995/573 
Suç : 3167 S . K . M . , 
Suç Tarihi : 25/10/1994 
Karar Tarihi : 8/6/1995 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Mehmet ve Güllü'den olma 1961 D.lu, 

Samsun Bafra İlçesi Cedit Mahallesi Cil t 3/05, Kütük 456, Sayfa 65'de nüfusa kayıtlı Nurettin 
Tatar hakkında mahkememizce verilen 8/6/1995 tarih ve 1995/293-573 sayılı ilam ile, 3167 sayı
lı Yasanın 16/1, 59, 1/6 maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası ile hükümlendirilmesine karar veril
miş olup, hüküm sanığa tebliğ edilemediğinden bu kez ilamın, ilanından itibaren 15 gün sonra teb
liğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 30887 

E . N o : 1994/1518 . 
K . N o : 1995/380 
S u ç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 20/11/1994 
Tevkif Tarihi: 27/11/1994 
Tahliye Tarihi: 21/12/1994 
Karar Tarihi : 24/4/1995 
Hırsızlık suçundan sanık Hasan ve Arzu'dan olma 1964 D.lu, Kırşehir, Çiçekdağı, Akbı-

yıklı Köyü Kütük 21'de nüfusa kayıtlı Serayi Şengül'ün mahkememizce verilen 24/4/1995 tarih 
ve 1994/1518-1995/380 sayılı Karar ile T.C.Y.nın 493/2, 81/2, 522, 1/3. maddesi gereğince 1 yıl 
hapis cezası ile hükümlendirilmesine karar verilmiş olup hüküm sanığa tebliğ edilemediğinden bu 
kez ilamın ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine ka
im olmak üzere ilân olunur. 30889 

Niksar Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1993/235 
K . No : 1995/391 
Yedieminlik görevini suistimal suçundan mahkememizin 13/9/1995 tarih 1993/235 Esas, 

1995/391 sayılı kararı ile T.C.K.'nun 276/2, son 647/4. maddeleri gereğince 126.666 - TL.sı ağır 
para cezasına, 63.000 - T L . yargılama giderine hükümlü Rıza ve Fatma'dan olma 1965 D.lu, nik-
sar Boğazbaşı Köyü nüfusunda kayıtlı Yaşar Erdaş tüm aramalara rağmen bulunamadığı kararın 
kendisine tebliği edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün 
ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından 15 gün sonra tebliği olunmuş sayıla
cağı ilân ücretinin sanıktan alınacağı tebliğ olunur. 30356 
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Bakırköy 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . N o : 1988/737 
K . N o : 1995/609 
Karşılıksız çek vermek suçundan sanıklar Sıtkı ve Zeynep oğlu, 1960 D.lu, Sivas Zara Ye-

nicami nüfusuna kayıtlı Zühtü Çekem ve Mehmet oğlu, 1956 D.lu, Atatürk Cad. 112 Parkeller İki
telli adresinde otur, Doğan Erduran haklarında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Sanıklar hakkındaki kamu davasının T.C.K.nun 102/4, 104. maddeleri gereğince Ortadan 
kaldırılmasına dair verilen 21/6/1995 tarih, 1988/737-1995/609 sayılı Karar, müdahil, Ahmet kı
zı, 1943 d.lu, Sakine Özel 'e gösterdiği adreslerde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup 7201 
sayılı Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayımlandığı ta
rihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 

29625 

E. N o : 1991/396 
K . N o : 1994/1239 
Ahmet Orhan ve Sabiha oğlu, 1960 D.lu, Diyarbakır Merkez Kaynartepe mah. nüfusuna 

kayıtlı Kadri Arslan hakkında Mahkememizde yapılan yargılama; sonunda; 
Sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 16 T.C.K.nun 59. maddeleri gereğince 10 ay 

hapis, 1 yıl bankalarda çek hesabı açması çek keşide etmesinin yasaklanmasına dair mahkememiz
den verilen 12/12/1994 tarih, 1991/396-1994/1239 sayılı Karar, sanık gösterdiği adreslerde bulu
namadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayıl
masına, ilân masrafının hükümlüden tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 

29624 

İstanbul 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1991/1125 
K . N o : 1995/561 
Davac ı : K . H . 
Sanıklar : Masood Javed Mağboll, Ahmet oğlu 1944 D.lu, İran uyruklu 
Müdahi l : İst. Gümrükler Baş. Müd. 
S u ç : 1918S.K.M. 
Suç Tarihi : 7/12/1987 
Yukarıda suçu yazılı olan sanık Masood Javed Mağboll'un müsnet suçundan dolayı dava 

zamanaşımıyle ortadan kaldırılmasına ve suç konusu otomobilin zoralımına 9/10/1995 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan sanığın tüm adreslerinde arandığı halde bulunamamış olması cihetiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

.29729 

Denizli 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1994/904 
K . N o : 1995/414 
Sanık : Niyazi Şentürk, Ramazan ve Şerife'den olma, 1951 D.lu, Acıpayam Kelekçi Kö

yünden olup Denizli Kuşpınar Mah. 1297 Sok. No : 3 
Suç : 3167 S.K. muhalefet 
Suç Tarihi: 27/4/1994 
Hüküm : 3167 S.K. 16/1. T .C .K. 59. maddesi gereğince 10 ay hapis ve 1 sene bankalarda 

çek keşide etme ve çek hesabı açma hakkının yasaklanması. 
1/5/1995 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm sanığın uzun aramalara rağmen adre

sinin tesbit edilip tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri 
gereğince adı geçen sanığa gıyabi hükmün ilanen tebliğine, ilanın bir nüshasının mahkeme divan
hanesine asılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 29600 
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Bakırköy 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1992/271 
K . No : 1993/842 
Davacı : K . H . 
Sanıklar : 1 - Ercan Çakan: Hasan oğlu Fidat'dan 25/5/194 D.lu, 
2 - Yasin Tayranoğlu: Hikmet oğlu, Hüsniye'den 3/3/1976 doğma, Sungurlu İlçesi Bağ

datlı Köyü, Cilt: 030/01 Sayfa: 80 Kütük: 7'de nüfusa kayıüı, olup halen Bağcılar Tabya 49 So
kak No: 48'de mukim, bekar, okur-yazar, çorap makinesinde çalıjır sabıkasız. 

3 - Ferdağ Ataç: Nuh oğlu Hamide'den 7/7/1975 doğma. 
Suç : 1 - Hırsızlık 2 - Hırsızlık malını bilerek satın almak. 
Suç Tarihi: Kasım 1991 
Karar Tarihi : 3/12/1993 
Sanıklar hakkında gıyaplannda yapılan, duruşma hitamında: 
HÜKÜM ÖZETİ 
Sanık Ferdağ Ataç'tan Beraatine, 
Sanıklar Ercan Çakan ile Tayin Tayranoğlu'nun fiilleri subuta ererek, T C K . 491/2-son, 

522, 55/3, 647 SY. 4/1. maddeleri gereğince Neticeten: 800.000 er lira ağır para cezasiyle tecziye
lerine ve muhakeme masrafının bu sanıklardan müteselsilen alınmasına karar verilmiştir. 

Gıyabi karar yapılan bunca araştırmalara rağmen sanık Yasin Tayranoğlu'nu tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Yasa uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar dairesinde hüküm özetinin 7201 sayılı Yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince 
Resmi Gazete'de yayımından itibaren (15) gün içerisinde yasal yollara baş vurulmadığı takdirde, 
kararın sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ilan olunur. 30710 

E. No : 1993/357 
K . No : 1993/574 
Davacı : K . H . 
Sanık : Menekşe Kummuz: Halef kızı, Fatma'dan 1968 doğma, Gaziantep İli, Beydilli 

Mahallesi 32 Sokak No: 25'de mukim 
Suç : Resmi Mercilere yalan beyanda bulunmak. 
Suç Tarihi : 4/4/1993 
Karar Tarihi : 24/9/1993 
Sanık Menekşe Kummuz hakkında Mahkememizde yapılan, duruşma hitamında: 
Hüküm Özet i : 
1 - Sanığın müsned fiilden beratine, 
2 - Emanette bulunan pasaportun sahibi Zeynep Keskin'e iadesine karar verilmiştir. 
Fakat verilen bu gıyabi karar yapılan tüm aıaştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemedi

ğinden 7201 sayılı Yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren (15) gün içerisin

de yasal yollara baş vurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı 
tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

30711 

İskenderun 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . No : 1992/788 
K - N o : 1995/21 
Dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet ve Cemile'den olma, 2950 D.lu, Aslen Antakya 

Cumhuriyet Mah.Nüfusuna kayıtlı olup, halen Antakya Armutlu Mahallesi Kapalı Sokak No: 4'de 
ikamet eder, Ramazan Öztürk hakkında mahkememizin 6/2/1995 tarihli, 1992/788 esas, 1995/21 
sayılı kararı ile TCK.nun 503/1, T C K . 19, 522/1 maddeleri gereğince 4 Ay 15 gün hapis ve 
60.000.- TL. . ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair mahkememizce verilen karar sanığın gj 

yabında tefhim edilmiş olup, sanık aramalara rağmen bulunamadığından Karar Metninin 7201 sa
yılı Tebligat Kanunun hükümlerine tevfikan keyfiyetin Resmi Gazete yolu ile ilanen tebliğine, ilan 
tarihinden itibaren 1 ay sonra kesinleşmiş sayılacağının ilanen tebliğine. 

30277 
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Bakırköy 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1991/804 
K . No : 1994/376 
Davacı : K . H . 
Müşteki : Yusuf Sağlık 
Sanık : Alı Karagüler: Halil oğluZöhre'den'29/7/1965 doğma Sivas İli, Divriği İlçesi, Yağ-

basan Köyünde nüfusa kayıtlı olup, Cilt: 127/01 Sayfa: 89 Kütük: 49'da ve halen ayni yerde mu
kim, evli 1 çocuklu, okur-yazar, serbest çalışır, sabıkalı, 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi: 29/7/1991 
Karar Tarihi : 27/5/1994 
Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan, duruşma hitamında: 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Sanık A l i Karagüler'in fiili subuta ererek TCK. 493/1,523/1, 81/2. maddeleri gereğince: 1 sene 

2 ay müddetle hapse konulmasına-muhakeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilmiştir. 
Fakat bu gıyabı karar yapılan bunca araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 

7201 sayılı Yasanın 29, 30, ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Karar dairesinden hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren (15) gün içerisin

de yasal yollara baş vurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 30645 

E . N o : 1992/1136 
K . No : 1993/938 
Davacı : K . H . 
Müşteki : Abbas Sümer 
Sanık : Murat Seyder: Ahmet oğlu Nebahat'tan 18/11/1974 doğma, Eyüp İlçesi, İslambey 

Mahallesi Cilt: 009/06 Sayfa: 7 Kütük Sıra No: 422'de nüfusa kayıtlı olup, halen Küçükköy, Ka
rayolları 619 Sokak No: 35'de mukim, bekar okur-yazar, esnaf, sabıkasız. 

Suç : Dolandırıcılık 
Suç Tarihi: 2/12/1992 
Karar Tarihi : 16/12/1993 
Sanık hakkında Mahkememizde gıyabında yapılan duruşma hitamında 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Sanığın fi i l i subuta ererek T C K . 503/1, 80, 59, 81/1, ve 647 sayılı Yasanın 4/1 ve 5. mad

deleri gereğince neticeten: 2.138.888 - T L . ağır para cezasiyle tecziyesine, muhakeme masrafının 
sanıktan alınmasına karar verilmiştir. 

Verilen bu "gıyabi karar yapılan bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar dairesinde, hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren (15) gün içerisin
de yasal yollara baş vurulmadığı takdirde, kararın sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 30644 

Ankara 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1992/118 
Karşılıksız çek keşide etmekten sanık Bingöl İh Sancak Mahallesi nüfusunda kayıtlı, A n 

talya Anafartalar Caddesi Toplum Apartmanı No: 67/3'de oturur Eşref oğlu Fatma'den olma 1961 
doğumlu Baki Uzan'ın 3167 sayılı Kanunun 16 maddesine göre bir yıl hapsine 6/2/1995 gün ve 
118/53 sayı ile karar verilmiş olup, sanığın adresi tesbit edilip karar tebliğ edilememiş, böylece ad
resi meçhul sayılmakla, işbu ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayüaca-
ğı hususu duyurulur. 30672 
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Denizli 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1995/264 
K . No : 1995/618 
Sanık : Yaşar Dağdeviren, İsmail oğlu, Gülizar'dan olma, 1962 D.lu Bostancı Pınarı Cad. 

Halk Pazan 2/3 Alanya 

Suç : 3167 S.K. Muhalefet 
Suç Tarihi : 30/11/1994 
Karar Tarihi: 19/7/1995 

Hüküm : 1 yıl hapis, 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesi
nin yasaklanmasına. 

19/7/1995 tarihinde sanığın gıyabında verilen karar açık adresinin bulunamadığından, ka
rarın tebliğ edilemediği bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri gereğince 
adı geçen sanığa kararın İlanen Tebliğine, kararın bir nüshasının Mahkeme Divanhanesine asılma
sına, aynı Kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayüacağına karar verilmiştir. 

30158 

İnegöl Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E.No : 1992/72 
K . N o : 1994/893 

Sanık : Mustafa Çalışır, Şerif Mehmet ve Gülümser'den olma 17/2/1967 D.lu Manisa Gö
deş İlçesi, Maağıp Paşa Mah. nüfusuna kayıtlı Halen Adres Meçul 

Suç : Ki l i t açmak suretiyle hırsızlık, Satılmasına aracılık etmek 
Suç Tarihi: 14/1/1992 
Karar Tarihi: 30/12/1994 
Ki l i t kırmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık yukarıda adı geçen şahsın suçu sabit oldu

ğundan eylemine uyan TCK.nun 512/1, 522, 647 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca 250.000, -
T L . ağır para cezası ile cezalandırıldığı hüküm gıyabında verildiğinden ve sanığın adresi meçhul 
olduğundan PTT kanalı ile tebliğ edilememesi sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve mü
teakip maddeleri gereğince İlanen Tebliğine ve neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edil
miş sayılmasına karar verildiği ilan olunur. 30079 • 

İskenderun 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E.No : 1994/669 
K . N o : 1995/207 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya neden olmak suçundan sanık A l i ve Eyter Kara-

taş'tan olma 1968 D.lu aslen Kırıkhan İlçesi, Arkıtça Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen İskende
run Gültepe Mahallesi 403 Sokak No.lO'da mukim, İsmail Ören hakkında mahkememizin 
24/4/1995 tarihli, 1994/669-1995/207 sayılı karan ile TCK.nun 459/2, 647 S.K. 4/1 ve TCK.nun 
72. maddeleri gereğince neticeten 710.000, - T L . ağır para cezası üe cezalandırılmasına dair ven-
len karar sanığın gıyabında tefhim edilmiş olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 
karar metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümlerine tevfikan keyfiyetin Resmi Gazete yolu 
ile İlanen Tebliğine, ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra kesinleşmiş sayılacağının İlanen Tebliğine. 

30278 
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Bakırköy 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/907 
K . No : 1994/1440 
Davacı : K . H . 
Sanık : Cemalettin Öztürk: Mevlüt oğlu, Emine Şener'den 1/1/1966 doğma Ordu İli Gür-

gentepe İlçesi, Işıktepe Mahallesi Cilt: 009/01 Sayfa: 11 Kütük Sıra No: 8'de nüfusa kayıtlı olup 
Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, 3 nolu Sokak No: 115'de mukim evli, 1 çocuklu, cahil sa
bıkalı TCT. 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi: 8/2/1993 
Tutuk Tarihi: 6/7/1994 , 
Tahliye Tarihi: 22/8/1994 
Karar Tarihi: 30/12/1994 
Sanık hakkında Mahkememizde gıyabında yapılan, duruşma hitamında: 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Sanığın fıiıli subuta ererek, TCK.nın 492/1, 522, 81/2, 40. maddeleri gereğince: 2 sene 3 

ay 15 gün müddetle hapse konulmasına ve muhakeme masrafının sanıktan alınmasına karar veril
miştir. 

Verilen bu gıyabı karar yapılan bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Yasa uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar dairesinde 7201 sayılı Yasanın 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince hüküm özetinin 
Resmi Gazete'de yayımından itibaren (15) gün içerisinde yasal yollara baş vurulmadığı takdirde 
kararın sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı ilan masrafınmın sanıktan alınacağı tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 30648 

E. No : 1993/595 
K . No : 1993/1052 
Davacı : K . H . 
Sanıklar : 1 - Rumi Altunkaya: Şemun oğlu İsmuni'den 1/1/1947 doğma, Mardin İli, Dar

geçit İlçesi, İzbırak Köyünde mukim 
2 - Süleyman Aydoğdu: Sevmı oğlu, Meryem'den 1963 doğma, Midyat, Zaz Köyünde 

mukim. 
Suç : Sahte pasaport kullanmak ve suça iştirak. 
Suç Tarihi: 15/6/1993 
Karar Tarihi: 23/12/1993 
Sanıklar hakkında mahkememizde gıyaplarında yapılan, duruşma hitamında: 
HÜKÜM ÖZETİ: 
1 - Sanıkların müsned fiilden beraatlerine, 
2 - Pasaportun TCK.nun 26. maddesi gereğince Müsaderesine 
Karar verilmiştir. Fakat bu gıyabı karar yapılan bunca araştırmalara rağmen sanıklara teb

liğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29,30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren (15) gün 
içerisinde yasal yollara baş vurulmadığı takdirde kararın her iki sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleş
miş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 30649 

Ankara 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
Karşılıksız çek keşide etmekten sanık Hizan İlçesinin Sırmacık Köyünden Beko oğlu Fatma'dan ol

ma 1956 doğumlu Abdullah Ocal'ın 3167 sayılı Kanunun 16/1, T.C.K.nun 59,647 saydı Kanunun 
4. maddesine göre on ay hapis cezasının paraya çevrilmesi suretiyle 3.000.000 - T L . ağır para ce
zası ile cezalandınlmasına 12/12/1994 gün, 104/1024 sayı ile karar verilmiş olup, sanığın adresi 
tesbit edilip karar tebliğ edilememiş, böylece adresi meçhul sayılmakla, işbu ilanın yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu duyurulur. 30671 
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Ankara 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/756 
K . No : 1995/633 
Davac ı : K . H . 

Sanık : Engin Eroğlu Kemal ileGönül'den olma 1968 doğumlu Kars Merkez Bayrampaşa 
Mh.si nüfusa kayıtlı olup halen Ankara Bağış Sokak 6/1. K.Esat adresinde oturur. 

Suç : Mesken menusineyinı ilhah 
Suç Tarihi: 15/4/1994 
Tev Ta . : 15/8/1995" 
Tahliye : 24/8/1995 

Sanığın suçu sabit görüldüğünden T C K . 193/2, 647 SK. 6. maddesi gereğince 6 Ay hapsi
ne verilen cezanın ertelenmesine 12/9/1995 tarihinde gıyaben karar verildiği bütün aramalara rağ
men bulunamadığından adresi meçhul kalmıştır. 

Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanına, ilan tari
hinden 15 gün geçtikten sonra kararın kesinleşmiş sayılmasına mahkeme masrafı ile ilan ücretinin 
sanıktan tahsiline ilanen tebliğ olunur. 30273 

Ankara 21. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1993/839 
K . No : 1995/640 
Karşılıksız çek vermek suçundan sanık ve mahkememizin yukarıda esas ve karar numara

sı yazılı 15/6/1995 tarihli ilamı ile 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 1 yü 
hapis, 1 yıl süre ile Bankalarda çek hesabı açma ve çek keşide etme cezası ile cezalandırılan Ha
san ve Gülsüm oğlu 1950 D.lu, Malatya Doğanyol, Ulutaş Köyü nüfusuna kayıtlı Nejdet Bozdo
ğan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gıyabi hüküm tebliğ edilememiştir. 

7201 sayüı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazetede ila
nen tebliğine, 

Hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayıla
cağına karar verilip ilan olunur. 30666 

Denizli 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/996 
K . N o : 1994/1466 
Sanık : Osman Alp: Şemsettin oğlu 1958 D.lu Batman Merkez Kısmet Mah. Nüf. kayıtlı. 
Suç : 3167 SK. muhalefet. 
Suç Tarihi: 18/4/1994 
Karar Tarihi: 26/12/1994 

Hüküm : 3167 SK. 16/1, T C K . 59 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 1 yıl 8 ay hapis 
ve 1 yıl çek keşide etme ve çek hesabı hakkının yasaklanmasına dair, 

26/12/1994 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm açık adresinin tesbit edilip gıyabı 
hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29, ve 30. maddeleri gereğince 
adı geçen sanığa kararın İlanen tebliğine, kararın bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılması
na, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılaca
ğına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilanen tebilğ olunur. 30643 
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Gebze Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1994/2311 
K . No : 1995/61 
Davac ı : K . H . 
Sanıklar : 1 - 'Murat Üresin, Şaban _,ğlu 1967 D.lu, Bolu İli Mengen İlçesi, Baba Hızır 

Köyü nüfusuna kayıtlı, Müzeyyen'den olma, Halen Fen İş Fabrika Arkası Büağ No'da oturur. 
Beylikbağ Aşıkveysel Cad. 1117 SK. No: 13'de oturur. Evl i . 3 Çocuklu okur yazar. TC. İslam. 

2 - Ferudun Ardıç, İbrahim oğlu 1953 D.lu, Bulancak Kayhan Köyü nüfusuna kayıtlı ha
len Ulus Mah. 2102 SK. No: 1 K . 2'de oturur. 

Suç : 6136 S .Y.M. 
Suç Tarihi: 11/12/1994 
Karar Tarihi: 6/2/1995 
Sanıklar hakkında açılan kamu davasında 6136 S.Y. 13/1 Mad. TCY. 36,72 maddeleri ge-

1 eğince cezalandırılmalarına karar verilmiş olmakla sanıklardan Ferudun Aldıç'ın bu suçtan bera-
atıne, Murat Üresin'in 2.085.000 - T L . ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sa
nıklar tum aramalara rağmen aranıp bulunamamıştır. 

7201 sayılı Yasanın 28,29,31 maddeleri gereğince hükmün üanına hüküm ilan edildikten 
sonra 15 gün içerisinde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31342 

E . No : 1994/2253 
E. No : 1995/108 
Davacı : K . H . 
Müşteki : Ömer Arar. 
Sanık : Mustafa Vural, Lütfü oğlu 1968 D.lu, Karasu D.lu, Muradiye'den olma. Sakarya 

Kaynarca İlçesi, Kırktepe Manavlar Köyü (Kahramanlar) Köyü, nüfusuna kayıüı, halen Güzeller 
Mah. 916 Sk. No: 9 K . 3'de oturur. Bekar okur yazar. Sabıkasız TC. İslam. 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi: 6/11/1994 
Tevkif Tarihi : 22/11/1994 
Tahliye Tarihi : 6/2/1995 
Karar Tarihi : 13/2/1995 
Sanık hakkında TCY.nın 492/1, 522,40,522/1, 65/3 maddeleri gereğince 1 yıl hapis ceza

sı ile cezalandınlmasına karar verilmiştir. Sanık tüm aramalara rağmen aranıp bulunamadığından: 
7201 sayılı Yasanın 28, 29, 31 maddeleri gereğince hükmün ilanın hüküm ilan edildikten 

15 gün içersinde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31341 

E. No : 1993/1365 
K . No : 1994/674 
Davacı : K . H . 
Mağdur : Hüseyin Bedir 
Sanık : Alı ErtürVIernel ve Zehra'dan olma 1949 D.lu, Araklı D.lu, Trabzon Araklı Yıl

dızlı Köyü nüfusuna kayıtlı halen Aydın Evler Meriç Ap. K . 5/8 Küçükyalı-Istanbul adresıned otu
rur. 

Suç : Tetbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek. 
Suç Tarihi: 15/3/1993 
Karar Tarihi : 13/5/1994 
Sanık hakkında 459/2-son, 459/2, TCY. 72 maddeleri gereğince 225.000 - TL . ağır para 

cezası ile cezalandırılmasına, olayda 2/8 oranında kusurlu olduğu kimliği tespit edilemeyen Var-
diye emıri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Sanık tum aramalara rağ
men aranıp bulunamamıştır; 

7201 S.Y.nın 28,29,31 maddeleri gereğince hükmün ilanına, hüküm ilan edildikten sonra 
15 gün içersinde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31340 
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Beyoğlu 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/1651 
K . N o : 1995/936 
Müşteki : Doğan Mehmet Amasyalı 
Sanık : Erdinç Özay, Süleyman oğlu Emine'den olma 1948 D.lu, Çanakkale İH, Gelibo

lu İlçesi, Yazıcızade Mah. nüfusuna kayıtlı 
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek 
Suç Tarihi : 31/3/1994-30/4/1994-31/5/1994-30/6/1994-31/7/1994-15/7/1994-28/2/1994 
Karar Tarihi: 3/10/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılaması sonunda 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince 2 yıl hapis ve 2 yıl bankalarda 
çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verildiği, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sanık 
bulunarak tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine ve ilan masraflarının sanıktan alınacağı ilan 
olunur. 30862/8 

E . N o : 1994/1360 
K . N o : 1995/639 
Müşteki : İsa Özcan 
Sanık : Gülüzar Karaosman, A l i kızı Yıldız'dan olma 1965 D.lu, İzmir İli, Bornova İlçe

si, Kemalpaşa Çamdibi Mah. nüfusuna kayıtlı 
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek 
Suç Tarihi: 7/6/1994 
Karar Tarihi : 15/6/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açüan kamu davasının yapılan 

yargılaması sonunda 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalarda 
çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verildiği, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sanık 
bulunarak tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine ve ilân masraflarının sanıktan alınacağı ilân olu
nur. . - 30862/9 

E . N o : 1995/286 
K . N o : 1995/590 
Müşteki : Mehmet Tahsin Erj 
Sanık : İbrahim Adıyaman, Halil oğlu Tenzile'den olma 1Ö76 D.lu, Batman İli, Merkez 

İlçesi, İluh Mah. nüfusuna kayıtlı 
Suç : Hırsızlığa teşebbüs 
Suç Tarihi : 26/2/1995 
Karar Tarihi: 6/6/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasmın yapılan 

yargılaması sonunda T C K . 491/2-61-522-40 maddeleri uyarınca 1 ay, 10 gün hapis cezası ile ce
zalandırılmasına karar verildiği, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sanık bulunarak tebliğ edi
lemediğinden ilanen tebliğine ve ilân masraflarının sanıktan alınacağı ilân olunur. 

30862/10 • 
Beyoğlu 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1993/534 
K . N o : 1995/575 
3167 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Trabzon İli, Of İlçesi İkıdere Köyü nüfusun

da kayıtlı Ferhat ve Elmas oğlu 1959 D.lu, Hüseyin Uludoğan hakkında Beyoğlu 1. Asliye Ceza 
Mahkemesinin 17/5/1995 tarih ve 1993/534 Esas 1995/575 Saylli Karani le sah'iğıri 3167 S.K. 
16/1, T.C.K. 59/2. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 1 yıl bankalarda çek hesabı açmasının ve 
çek keşide etmesinin yasaklanmasına dair karar tüm aramalara rağmen sanık bulunup tebliğ edile
memiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince sanığın gıyabında verilen ka
rarın Resmi Gazete'de ilanı suretiyle tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapıl
mış sayılmasına, karar verildiği ilân olunur. 30862/11 
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Biga Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1992/139 
K . No : 1995/389 
Davac ı : K . H . 
Müştekiler : 1 - Musa Kutlu, Ahmet oğlu 1949 D.lu, Biga Karabiga Nahiyesinden. 
2 - Osman Arslan, Ahmet oğlu 1960 D.lu, Aynı yerden. 
Sanık : Kenan Büyük Bozok, Kemal ve Nazire'den olma, Bakırköy 25/10/1965 D.lu, B i 

ga İlçesi Hacı Köyü nüfusuna kayıtlı halen Karabiga Nahiyesi Kaleler Cad. Zeytinlik Mah. No: 4 
adresinde oturur. 

Suç : Geceleyin Silah Kullanmak Suretiyle Mesken Masuniyetini İhlal. 
Suç Tarihi : 25/4/1991 
Karar Tarihi : 1/11/1995 
Kanun Maddesi: TCK.nun 193/2, 80, 36, 40 Maddesi. 
Verilen Ceza : 7 Ay Hapis Cezası. 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanığa gıyabi karar bütün aramalara rağmen 

tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, teb
liğ masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 31072 

Niksar Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E . No : 1991/40 
K . No : 1995/378 
Resmi Nikah yaptırmadan dini nikah yaptırmak suçundan sanık Niksar Yeşilkaya Köyü 

nüfusuna kayıtlı Numan ve Name'den 1965'de olma Hasan Eryılmaz hakkında mahkememizin 
11/9/1995 gün 1991/40 esas 1995/378 sayılı karan ile TCK.nun 237/5, 647/4-6 maddeleri uyarın
ca 750.000,- TL.sı ağır para cezası ile mahkumiyetine, TCK.nun 40 maddesi gereğince tutuklu
lukta geçirdiği günlerinin cezasından mahsup edilmesine, 39.400,- TL.'sı yargılama giderinin tah
siline ilişkin karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliği mümkün bulunmadığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanunun 28, 29 ncu maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebli
ğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildi. 

Kınık Asliye Ceza Hâkimliğinden ; 
E. N o : 1990/92 
K . N o : 1995/158 
Sanıklar : 1 - Kemal Turansu (Baba adı, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı olduğu yer ile i l -

gil dosyada bilgi mevcut değil) Adresi meçhul. 
Gıyabi Tevkif tarihi: 21/8/1990 
2 - Engin İnce Mızraklı Cad. No: 1 Yeşilyurt-İzmir 
3 - Vural Girginer 2016/1 Sk. No: 6 D: 2 Karşıyaka İzmir 
Suç Tarihi : 11/3/1990-Suç: Dolandıncılık 
Karar Tarihi : 8/11/1995 
Yukarda kimliği yazılı sanıklar hakkında Dolandıncılık suçundan açılan kamu davasının 

T C K . 102/4. maddesi gereğince Zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, karar kesinleştiğin
de sanık Kemal Turansu hakkındaki gıyabi tevkiflerin geri alınmasına dair gıyabi karar Kemal Tu-
ransu'ye tebliğ edilemediğinden 7201 S.K. 28 ve mütüeakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
ilan tarihinden itibaren 15 gün içersinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sa
yılacağı ilan olunur. 31050 
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Beyoğlu 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1995/61 
K . N o : 19956751 
Müşteki : Hasan Kaplan 
Sanık : Salih Akgüneş, Mustafa oğlu Ayten'den olma 1972 D.lu, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 

Serinlik Köyü nüfusuna kayıtlı 
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek 
Suç Tarihi: 30/3/1994 
Karar Tarihi : 11/7/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargılaması sonunda 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalarda 
çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verildiği, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sanık 
bulunarak tebliğ edilemediğinden ilanen tebliği ve ilân masraflarının sanıktan alınacağı ilân olu
nur. 30862/4 

E . N o : 1993/660 
K . N o : 1995/780 
Müşteki : Rekosit Hazır Sıva San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Cengiz Buyuran. 
Sanık : Nevzat Toraman, Dursun oğlu Dilber'den olma 1945 D.lu, Erzurum İli, Pasinler 

İlçesi, Kethüda Mah. nüfusuna kayıtlı 
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek 
Suç Tarihi: 15/11/1992-20/12/1992 
Karar Tarihi : 7/9/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açdan kamu davasının yapüan 

yargılaması sonunda 3167 saydı Kanunun 16/1. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yü bankalar
da çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verildiği, gıyabı hükmün tüm aramalara rağmen sa
nık bulunarak tebliğ edilemediğinden hükmün tüm aramalara rağmen sanık bulunarak tebliğ edi
lemediğinden ilanen tebliği ve ilân masraflarının sanıktan alınacağı ilân olunur. 

30862/5 

E . N o : 1994/1650 
K . N o : 1995/591 
Müşteki : Oktay Küiççeker 
Sanık: Sebahattin Akkaya, Durmuş oğlu Nazmiye'den olma 1947 D.lu, Ordu İli, Mericez 

İlçesi, Arpa Ky. nüfusuna kayıüı 
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek 
Suç Tarihi : 15/8/1994 
Karar Tarihi: 7/6/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açüan kamu davasının yapılan 

yargılaması sonunda 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalarda 
çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verildiği, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sanık 
bulunarak tebliğ edilemediğinden ilanen tebliği ve ilân masraflarının sanıktan alınacağı ilân olu
nur. 30862/6 

E . No : 1990/910 
K . N o : 1995/704 
Müşteki : Murat Cengizalp 
Sanık: Hulusi Tan, Mustafa oğlu Aliye'den olma 1949 D.lu, Tokat İli, Pazar İlçesi, Mer

kez Mah. nüfusuna kayıtlı, 
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek 
Suç Tarihi : 13/11/1989-20/11/1989 
Karar Tarihi : 29/6/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 

yargüaması sonunda 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesie gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalar
da çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verildiği, gıyabi hükmün tüm aramalara rağmen sa
nık bulunarak tebliğ edilemediğinden ilanen tebliği ve ilân masraflarının sanıktan alınacağı ilân 
olunur. 30862/7 
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Büyükçekmece Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1992/262 
K . No : 1994/279 
Hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçundan sanık İsmail ve Seniha'dan olma, 1970 D.lu 

Zonguldak İli Merkez İlçesi Terakki Mah. Kütük 491'de nüfusa kayıtlı Kerem Sancak hakkında 
açılan kamu davasmın mahkememizde yapılan duruşması sonunda: 

Sanığın müsnet suçtan dolayı eylemine uyan T C K . 510, 522, 59, 647/4 647/6 maddeleri 
uyarınca 750.000 - T L . para cezası ile cezalandırılmasına ve 4.400 - T L . mahkeme masrafının sa
nıktan tahsiline karar verilmiştir. 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 
15 gün içinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş saydacağı ilanen tebliğ 
olunur. 30870/1 

E . N o : 1990/68 
K . N o : 1992/534 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık Bayram ve 

Refika'dan olma 1971 D.lu, Kars İli Ardahan İlçesi Hoçvan, Hasköy nüfusuna kayıtlı Kazım Er-
tan hakkında açılan kamu davasmın mahkememizde yapdan açık duruşması sonunda: 

Sanığın müsnet suçtan dolayı eylemine uyan T C K . 459/2,459/son 647/4, T C K . 72, 647/6 
maddeleri uyarınca 350.000 - T L . A.Para cezası ile cezalandırılmasına ve 154.640 - T L . mahke
me masrafının sanıktan tahsiline karar verilmiştir. 

Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 
15 gün içinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş saydacağı ilanen tebliğ 
olunur. 30870 

Hopa Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/27 
K . No : 1994/160 
6136 S.K. 'a muhalefet suçundan sanık Kemal ve Emine oğlu, 12/5/1971 D.lu, Rize İli Ar-

deşen İlçesi Düzmahalle nüfusuna kayıtlı Sedat Çıtrazoğlu hakkında atılı suçtan mahkememize 
açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda, eylemine uyan 6136 S.K.nun 13/1, 3506 
T C K . 59/2, 647/4, T C K . 72, 36. maddeleri uyarınca 1.683.333 - T L . ağır para cezası ile cezalan
dırılmasına ve suça konu silahın müsaderesine karar verildiği kararın tüm aramalara rağmen sanı
ğa tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete'de yayımlandırılmak sureti de ilanen tebliğine, tebliğ ta
rihinden 15 gün içinde herhangi bir müracaat olmazsa kararın kesinleştirileceği, ilan ücretinin ken
disinden alınacağı ilan olunur. 31047 

Adana 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1995/313 
K . No : 1995/557 
Karşılıksız çek vermek suçundan sanık Bahattin ve İffet'ten olma 1969 D.lu, Bursa i l i Os

maniye ilçesi Kızyakup Mahallesi Nüfuslu Hüseyin Cindoruk hakkında 20/9/1995 günlü ilam ile 
3167 S.K. 16/1, maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile bankalarda ÇHA ve ÇKE Yasaklan
masına karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen hükmün tebliğ edüemedığı anlaşddığından 
7201 S.Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete ile ilanen 
tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağına karar 
verildiği. 30873 
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Beyoğlu 6. Asliye Cem Hâkimliğinden ; 
E. No: 1995/191 
K. No: 1995/817 
K. Tarihi: 29/6/1995 
Sanık : Mehmet Özdamar, Şehmus oğlu Kadife'den olma 1965 D.lu, Batman İli, Merkez 

İluh Mah. Hane 138'de nüfusa kayıtlı olup halen PTT. karşısı No: 103 Batman adresinde kalır 
Suç : Karşılıksız çek vermek 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 SK. 16/1, T.C.K. 59. madde

leri gereğince neticeten 10 ay hapis cezası ile 1 yıl bankalarda çek keşide etmesinin ve çek hesa
bı açmasının yasaklanma cezasına mahkûm edüdiği 

Sanığın tüm aramalara rağmen tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işle
mi yapüamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddele
ri gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete'de neşrinden (15) gün sonra sanığa tebliğ edil
miş sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân olunur. 

30862/1 

E. No: 1995/203 
K. No: 1995/758 
K. Tarihi: 19/9/1995 
Sanık: Şahin Uluekmekçi, Mehmet Avni oğlu Suna'dan olma 1952 D.lu, Tokat İli, Züe İl

çesi Orta Mah. Hane 23'de nüfusa kayıtlı olup halen Galata Cad. Venedik Sokak Kat 4 No: 1 La
leli/İst. adresinde ikamet eder. 

Suç : Karşılıksız çek vermek 
Yukarıda açık kimliği yazüı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Kanunun 16/1 madde

si gereğince neticeten 1 yıl hapis cezası ile 1 yıl bankalarda çek keşide etmesinin ve çek hesabı aç
masının yasaklanma cezasına mahkûm edildiği: 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işle
mi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddele
ri gereğince ilanen tebliğine, ilânın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra sanığa teb
liğ işleminin yapılmış sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsili
ne dair ilân olunur. ' 30862/2 

E. No: 1994/1367 
K . N o : 1995/772 
K. Tarihi: 21/9/1995 
Sanık: Mehmet Fidana, Osman ve Senem'den olma 1966 D.lu, Adıyaman İli, Gölbaşı İl

çesi Akçakaya Köyü Hane 73'te nüfusa kayıtlı olup halen Sivas Sokak Asen Ap. No: 14 İçerenköy/ 
Kadıköy-lst. adresinde kalır. 

Suç : Karşılıksız çek vermek 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 SK. 16/1 maddesi gereğince 

neticeten 1 yıl hapis cezası ile 1 yıl bankalarda çek keşide etmesinin ve çek hesabı açmasının ya
saklanma cezasına mahkûm edildiği: 

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işle
mi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddele
ri gereğince ilanen tebliğine ilanın Resmi Gazete'de neşrinden (15) gün sonra sanığa tebliğ edil
miş sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân olunur. 

30862/3 
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Gaziantep 4.Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1991/1263 
K . N o : 1994/856 
213 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık, Gaziantep İli, Şahınbey İlçesi Bahçelievler 

Mahallesi nüfusuna kayıtlı bulunan Hüseyin ile Zeliha'dan olma 1961 Doğanşehir D.luÖmerGul'ün 213 
S.K.nun 359. maddesi gereğince 3 Ay Hapis Cezası ve ayrıca sanığın 3 ay süre ile meslek, Sanat ve Ti
caretten mahrumiyetine dair mahkememiz'in 15/9/1994 Tarih ve 1991/1263 Esas 1994/856 Sayı
lı kararı ile Hüküm tesis edilmiştir. Sanığın tebligat yapılacak adresi tesbit edilemediğinden, Teb
ligat Yasasınının 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri uyarınca Hükmün Resmi Gazete'de İlanen Tebliği
ne, İlanın yapıldığı tanhden itibaren 15 gün sonrası kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, İlanın bir 
örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar venlmiştir. 

31070 

Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1993/853 
K . No : 1995/228 
Karar Tarihi : 12/4/1994 
Vasile oğlu Josefa'dan olma 1957 D.lu Petro Betiuç (Romanya nüfusa kaytılı) hakkında 

6136 sy, 15/1, 3506 sy. 647/4, 647/5 T C K 40, 647/6 mad. sine muhalefetten 900.000, - T L . Ağır 
Para Cezasının Ertelenmesine ilişkin gıyabi karar tüm aramalara rağmen adı geçen sanığa tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de 
ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği İlanen Teb
liğ olunur. 31068 

Bitlis Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1989/240 
K . No : 1995/260 
Müessir fiil suçundan sanık Bitlis İli, Gazibey Mahallesi nüfusuna kayıüı, Sabri ve Cahi-

de oğlu, 1971 D.lu, Emrah Erol hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda Mahkeme
mizin 4/10/1995 tarih ve 1989/240 Esas, 1995/260 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkındaki kamu 
davasının TCK. 102/4 ve CMUK 253. maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle Ortadan Kaldı
rılmasına ve suç konusu jiletin müsaderesine karar verilmiştir. 

Hükmün Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapdmış sayıla
cağı İlanen Tebliğ olunur. 31067 

E . No : 1994/158 
K . N o : 1995/200 
Memura karşı müessir f i i l , memura sövme suçlarından sanık Biüis İli, Mutki İlçesi, Çığır 

Köyü nüfusuna kayıtlı, Bedir ve Gülnaz oğlu, 1974 D.lu,'Niyazi Erkan hakkında mahkememizde 
yapılan yargılama sonunda mağdur Alaattin Mazlum'a karşı olan eylemine ilişkin davanın T C K . 
nun 460. maddesi gereğince Ortadan Kaldırılmasına, Bayram Atay'a karşı eyleminden T C K . 
456/4, 271, 647 Sk. 4,6.maddeleri gereğince 400.080, - T L . Ağır Para Cezası ile cezalandırılma
sına ve cezasının Ertelenmesine karar verilmiştir. 

Hükmün Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı İla
nen Tebliğ olunur. 31066 

E. No : 1994/335 
K . No : 1995/276 
6136 sayılı,yasaya muhajafet suçundan sanık Bitlis Merkez Aşağı Balcılar Koyu nüfusu

na kayıtlı, Hudeydâ ve Hunav oğlu, 1960 D.lu Yunus Top hakkında mahkememizde yapüan yar
gılama sonunda Mahkememizin 9/10/1995 tarih, 1994/335 Esas, 1995/276 Karar sayılı ilamı ile 
sanığın 6136 sayılı Yasanın 13/2; T C K . Ek-1-2, 59/2 maddeleri gereğince Dört Yıl İki Ay Hapis 
ve 1.350.000, - T L . Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına, suça konu tüfek ve eklentilerinin 
Müsaderesine karar verilmiştir. 

Hükmün Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağı İlanen Tebliğ olunur. 31065 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
4 A D E T ELİZA Y I K A Y I C I İLE 4 A D E T DERİN D O N D U R U C U SATIN A L I N A C A K T I R 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 
1 - Demeğimizce, 4 adet Eliza Yıkayıcı ile 4 adet Derin dondurucu kapalı zarfla teklif al

mak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az % 3 'ü nısbetindeki geçici teminatı da teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler "Karanfil Sok. No : 7 Kızüay/Ankara" adresindeki Genel Mü

dürlüğümüzden ve "nüzhetiye Cad. Deryadil Sok. No : 1 Beşiktaş/İstanbul" adresindeki Kızılay 
İstanbul Müdürlüğü'nden 500.000 - T L . mukabilinde temin edilebilir. 

4 -İhaleye ait tekliflerin 18 Ocak 1996 gunu saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Ha
berleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açüacaktır. 
6 - Posta'da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, telefon veya faksla yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 
8 - Demeğimiz 2886 sayüı Kanuna tabi değildir. 31680/2-2 • 

DAĞITIM T R A F O S U SATIN A L I N A C A K T I R . 
TEDAŞ İçel Elektrik Dağıtım Müessesesinden: 
1 - Müessesemizce, aşağıya cins ve miktarı çıkarılan trafolar, kapalı zarf teklif alma usu

lü ile satın alınacaktır. 
Grup No: 96.33 .MLZ.009, Malzemenin Cinsi: 33 K V 100 kVA.DAĞ.TRA., Miktarı: 6 

Adet, Geçici Teminat: 40.500.000,- TL. , Şartname Dosya Bedeli ( K D V D.): 800.000,- T L . 
2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, şartname dosyası almaları zorunludur. Şartna

me dosyalan, Mesudiye Mah. 56. Sokak No: 1 - MERSİN adresindeki Müessesemiz Makina İk
mal ve Satın Alma Müdürlüğü, Satın Alma ve Sigorta İhale Şefliği'nden bedeli mukabilinde te
min edilecektir. 

3 - Teklifler en geç 19 Ocak 1996 Cuma günü saat 14.00'e kadar, aynı adreste bulunan 
Müessesemiz Evrak Kayıt Servisi'ne verilecektir. 

4 - Teklifler aynı gün, aynı adreste saat 15.00'de alenen açılacaktır. 
5 - Postadaki gecikmelerden Müessesemiz sorumlu değildir. 
6. - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma

makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte «erbesttir. 31623/1-1 

MUHTELİF K L A V U Z T A M B U R L A R I İMAL ETTİRİLECEKTİR 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim A.S. Genel Müdürlüğünden: 
28 kalemde 100 adet muhtelif klavuz tamburlan kapalı teklif usulü ile imal ettirilecektir. 
1 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. Şartnameler; 
TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvan No: 27 Kat. 15 Oda No; 15079 
T E L : 212 69 00/2203 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir ve istenildiği 

takdirde 1.000.000 - T L . ( K D V Dahil) bedel karşılığında alınabilir. 
2 - Tekliflerin en geç 17/1/1996 tarih, saat 12.00'ye kadar aynı adreste 15073 no.lu oda

daki Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 
3 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap

mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 31629/1-1 
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P V C B O R U L A R I SATIN A L I N A C A K T I R 
İğdır Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 
Müdürlüğümüzce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne P V C Boruları K D V . Hariç 

3.186.417.586 - T L . Muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince Açık 
Eksiltme Usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İğdır Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne P V C borularının Açık Eksiltme ihalesi 9/1/1996 
Salı günü saat 10.00'da II Daimi Encümenince II Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binasında mev
cut İl Genel Meclisi Salonunda yapılacaktır. 

2 - P V C Borularına ait Tip, İdari ve Teknik Şartnameler İl Özel İdare Müdürlüğünde me
sai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için; a) Kanununi İkametgahı olması (İkametgah İl 
Mu haberi) 

b) Türkiye'de Tebligat için adres göstermeleri, 
c) 1995 yüı Vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Belgesi vermesi, 
Ca - Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayii Odası veya Esnaf ve Sa

natkarlar Siciline kayıtlı olduğu gösterir belge, 
Cb - Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğini İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahke

mesinden veya Siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayii Odasından veya benzeri bir makam
dan İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin Siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

Cc - Ortak girişim olması halinde, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya Tüzel Kişilerin 
herbirinin Ca ve Cb maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

d) İmza Sirküleri vermek, 
Da - Gerçek Kişi olması halinde; İlân tarihinden sonra alınmış Noter tasdikli imza sirkü-

sü, 
Db - Tüzel Kişi olması halinde; İlân tarihinden sonra alınmış Tüzel Kişiliğinin Noter tas

dikli imza sirküleri, 
Dc - Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişimi oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel K i 

şilerin herbirinin Da ve Db maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge, 
e) İstekliler adına Vekaleten iştirak ediliyorsa, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

İlân tarihinden sonra alınış Noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri vermesi, 
f) İşini Geçici Teminatı 95.592.527,- TL.'dir. 
g) işe ait Teknik Şartname istenilen Bilgilere ait (T.S.E.) kalite Belgesi, Broşür, Teknik 

Belge v.s. belgeleri vermek, 
h) İstekliler İlânda Belirtilen İhale Saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmak şartı ile 

2886 sayılı Yasanın hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir 
mektupla gönderebilirler. 

4 - Postada meydana gelecek olan gecikmeler kabul olunmaz. 
Keyfiyet ilân olunur. 31030/2-2 

H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
Makina ve Kimya Endüstrisi Hurdasan A .S. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğünden : 
Aliağa İşletmesi Gemi Söküm Tesisleri ve Kara Hurdası Sahasında mevcut teknik özellik

leri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 41 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla tek
lif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 

Malzemenin cinsi, miktarı, geçici teminatı ve bulunduğu yer şartnamede belirtilmiş olup, 
şartname talep edildiği takdirde Hurdasan A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğü Pk. 35 Aliağa/İz
mir, Hurdasan A.Ş. Hurda Satış Şubesi Müdürlüğü Tandoğan/ Ankara ve İstanbul Bölge Müdür
lüğü İnönü Cad. No : 88 Taksim/İstanbul'dan temin edilebüir. 

Teklifler engeç 9 Ocak 1996 Salı günü saat 14.00'e kadar Yeni Foça Yolu 5. Km.deki Hur
dasan A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğümüze verilecektir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İsteyen firmalar ihale günü teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında buluna

bilirler. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlara müracaat edilebilir. 
T e l : Pazarlama Kısım Müdürlüğü Aliağa/İzmir - 0 232 625 11 26 

Pazarlama Müdürlüğü Ankara - 0 312 213 25 95 
31314/2-2 
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OT MÜCADELESİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdür lüğü Aliağa Petrokimya Kompleksin

den: 
1 - Şirketimiz Aliağa Kompleksi Fabrika sahası, Siteler ve diğer bölgelerin E l Alet ve 

İlaçlı Ot Mücadelesi hizmetleri 15/1/1996 tarihinden itibaren 1 yıl müddetle 96/HA-25 nolu dosya 
kodu kapsamında özel şartnamesi gereği kapalı zarf usulü ile teklif temin etmek suretiyle ihale 
edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartname Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Petrokimya Kompleksi 
İç Alım Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilecektir. 

3 - Teklifler 4/1/1996 günü saat 12.00'ye kadar Aliağa îşyerimizdeki Muhaberat 
Servisine ulaşmış olacaktır. Teklif zarflan aynı gun saat 14.15'de İç Alım Komisyonumuz huzu
runda teklif veren firma yetkililerinin katılabilecekleri toplantıda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 31620/2-2 

B O Y A SATIN A L I N A C A K T I R 
İzmit Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Müdür lüğünden : 
1 - 2000 Ton antifıriz imalatına yetecek miktarda yeşil boya (Likit veya Toz) İç Alım İda

ri Şartnamemiz Esaslan dahilinde Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile satın alınacaktır. 
2 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif edecekleri bedelin % 3'ü oranında geçici temina

tı hesap ederek nakit veya teminat mektubu olarak vereceklerdir. 
3 - Bu işe ait şartname İzmit Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 
4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplannı en geç 10/1/1996 tarihinde saat 

14.00'e kadar dış zarfın üzerine "Antifiriz boyası alımına ait tekliftir" ibaresini yazarak haberleş
me şefliğine elden veya posta ile gönderilecektir. 

Postadaki vaki gecikmeler nazan itıbare alınmaz. 
5 - Teklif Mektuplan 10/1/1996 tarihinde saat 15.00'de ihale komisyon başkanlığında açı

lacaktır. 
Firma yetkilileri veya yetkili temsilcileri ihale toplantısına iştirak edebilirler. 
6 - Ofis Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu ma

lı dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 31318/2-2 

ÖLÇÜ ALETLERİ SATIN A L I N A C A K T I R 
T ü r k Telekom A.S.'nden : 
1 - Yüksek hız data devreleri içm 12 adet taşınabilir ölçü aleti, düşük hız data devreleri 

için taşınabilir 60 adet seviyemetre, 60 adet seviye üreteci ve 20 adet modem test cihazı dış piya
sadan ihale ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler bu alıma ait şartnameyi, Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme 
Dairesi Başkanlığı II. Satınalma Şube Müdürlüğünden veya İstanbul Türk Telekom Gayrettepe 
Malzeme Müdürlüğünden K D V . hariç 5.000.000 - TL . bedelle temin edebilirler. 

3 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek fırmalann şartnamesini Şirke
timizden almış olmalan şarttır. 

4 - Teklifler engeç 6/2/1996 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Mal 
zeme Dairesi Başkanlığına venlecek veya posta ile bu tarihte teslim yerinde olacak şekilde gön
derilecektir. 

5 - Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
31172/2-2 

TEMİZLİK Y A P T I R I L A C A K T I R 
TEAŞ Çayı rhan Termik Santra l ı İşletme ve Tesis Müdür lüğünden : 
1 - Müdürlüğümüz santral binası ve sahası, idari binalar ve sosyal site temizliği 1 yıl sü

reyle kapalı teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 
2 - İhaleye katılabilmek için şartname ve yer görme belgesi almak mecburidir. 
3 - Şartnameler TEAŞ Termik Santralı İşletme ve Tesis Müdürlüğü Çayırhan-Nallı-

han/Ankara adresinden K D V . dahil 1.600.000-TL. (Y.Birmilyonaltıyüzbinlıra) karşılığında temin 
edilebilir. 

4 - İhaleye katılacak olanlar teklif mektuplannı en geç 10 Ocak 1996 Çarşamba günü sa
at 14.00'e kadar TEAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme ve Tesis Müdürlüğü muhaberat servisi
ne elden veya posta ile göndermeleri gereklidir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

5 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir. 31293/2-2 
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MAGNEZİT CEVHERİ İSTİHRACI Y A P T I R I L A C A K T I R 
K U M A Ş Kütahya Manyezit işletmeleri A.S.'nden : 
1 - KUMAŞ'm Kütahya civarındaki magnezit ocaklarında dekapaj ve cevher istihracı iş

leri kapalı zarfla teklif alınarak ihale edilecektir. 
2 - Yukarıda bahsedilen işden ayn olarak özel şahısların kendi ocaklarından çıkaracakları 

azami % 0,7 Sİ&ve % 1,2 CaO havi 30.000 ton magnezit cevheri satın alınacaktır. 
3 - Şartnamelerin alınacağı ve teklif mektubunun verileceği adresler; 
a) .Uğur Bi lg i l i 
KUMAŞ Kütahya Magnezit İşletmeleri Kütahya 
T l f : 0 274 225 00 50/5 Hat 
b) Tayyar Dikici 
Cinnah Cd. 102/3 Çankaya/Ankara 
Tlf : 0 312 440 73 00 
4 - Teklifler 13/1/1996 saat 17.00'ye kadar verilmiş olacaktır. 
5 - KUMAŞ 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi dilediğine vermekde serbesttir. 

31587/1-1 

TIBBİ A Y G I T L A R B A K I M V E O N A R I M MERKEZİNİN İŞLETİLMESİ 
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinden : 
C ins i : Tıbbi Aygıtlar Bakım ve Onarım Merkezinin bir yü süre ile işletilmesi, Muhammen 

Tutan : 12.000.000.000,-TL., Geçici Teminatı : 360.000.000 - T L . , Şekl i : Kapalı Zarf, Tarihi : 
15/1/1996, Günü : Pazartesi, Saat: 10.00 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde hizmet gören Tıbbi Aygıtlar Bakım ve Onanm Mer
kezinin halen yapmakta olduğu "Klinik Mühendisliği Hizmetleri" bir yıllık süre için 84/8213 sa
yılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince kapalı teklif usu
lüyle ihaleye çıkartılmıştır. 

Teklif mektuplan ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir. Bu hizmet işi ile 
i lgi l i idari ve teknik şartnameler hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından 500.000,- T L . kar
şılığında temin edilebüeceğı gibi aynı yerde ücretsizde görülebilir. 

İhaleye girecek istekliler 84/8213 sayılı Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen belgele
ri teklifleriyle birlikte vermek zorundadırlar. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 31588/1-1 

BÜRO MAKİNALARININ Y I L L I K B A K I M - O N A R I M İHALESİ 
Y A P I L A C A K T I R . 

Etibank Genel Müdür lüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüz, Merkez Birimlerinde bulunan, 32 Adet Fotokopi Makinası, 93 

Adet Elektronik (Ekranlı - Ekransız) Yazı Makinası, 138 Adet Elektronik Hesap Makinasının 1 
(Bir) Yıllık Bakım - Onanm işi ihalesi kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

2 - İhale 18 Ocak 1996 Perşembe günü saat 14.30'da Etibank Genel Müdürlüğü İşletme
ler Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No: 2 Sıhhiye/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname Etibank Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ma-
kina İkmal Müdürlüğü 524 No ' lu odadan temin edilebilir. 

4 - Teklifler en geç ihale günü saat 12.30'a kadar Etibank Genel Müdürlüğü Genel Ev
rak Servisine teslim edilecektir. 

5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta,kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 31627/1-1 • 

İŞLETMEMİZ PERSONELİNİN 1 Y I L L I K SABAH-AKŞAM İŞE GELİŞ V E GİDİŞ 
SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ K A P A L I Z A R F USULÜ İLE 

TEKLİF A L I N M A K SURETİYLE Y A P T I R I L A C A K T I R . 
Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesinden: 

Bahçekapı/İSTANBUL 
Taliplilerin işletmemize muhatap teklif mektuplannı engeç 16/1/1996 saat 15.00'e kadar 

"1996 YILI P E R S O N E L TAŞIMACILIĞI İHALESİ İLE İLGİLİ TEKLİFTİR." ibaresi yazılmış 
bir zarfa koyarak İşletmemiz haberleşme servisine imza mukabili vermesi veya teklif verme son 
günü ve saatine kadar İşletmemizde bulunmak üzere PTT ile "SÜMER HOLDİNG A.Ş. P A Z A R 
L A M A İŞLETMESİ BAHÇEKAPI/İSTANBUL" adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

İşin geçici teminat tutan 200.000.000 - T L . dır. Bu işe ait şartname, güzergah ve taşıma 
kapasitesini gösterir liste İşletmemiz gümrük ve Nakliye Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin 
edilir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 31622/1-1 



Sayfa : 68 RESMİ G A Z E T E 2 Ocak 1 9 9 6 - S a y ı : 22511 

MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
Makina ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda İşletmeleri A.S. Genel Müdürlüğünden : 
M K E Kurumu Hurdasan A.Ş. ve Çelbor A.Ş. Genel Müdürlükleri ile Kırıkkale Hurda iş

letmesi Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğü (Kırıkkale) sahasında mevcut teknik özellikleri ve duru
mu itibariyle ihtiyaç fazlası 35 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme kapalı zarfla teklif 
almak suretiyle 11 Ocak 1996 tarihinde satışa arzedilmiştir. 

Şartnameleri Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Kırık
kale Hurda İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Teklifler en geç 11 Ocak 1996 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Pazarlama Müdürlüğü
ne (Hipodrum Cad/Ankara) verilmiş olacaktır. 

İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabüirler. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
Pazarlama Müdürlüğü : 0 312 384 02 38 - 0 312 384 10 65 - 0 312 384 03 07 
Aliağa Hur.İşl.Müd. : 0 232 625 11 20 
Kırıkkale Hur.İşl.Müd. : 0 318 224 28 98 
Seymen Hur.İşl.Müd. : 0 262 341 21 95 31321/1-1 

R E F R A K T E R M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Etibank Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seydişehir Alüminyum İşletmesi 

Müdürlüğünden: 
1 - Işletmemizce; 200 Ton Kizelgur, 546 Ton Pota ve Şamot üe 80 Ton Ateş Tuğlası, 55 

Ton Şamot Harcı ve 100 Ton Kavrulmuş şamot kumu olmak üzere toplam 981 Ton Refrakter mal
zemesi satın alınacaktır. 

2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 17/1/1996 Çarşamba günü saat 15.00'de İşlet
memizde yapılacaktır. 

3 - Şartnameler İşletmemiz Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
4 - Teklifler engeç ihale günü saat 14.30'a kadar İşletmemiz muhaberat servisine verilmiş 

olacaktır. Postada geciken teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5 - Bu işin geçici teminatı 750.000.000,- TL . (Y.Yediyüzellimilyon)'dır. 
6 - İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kıs

men veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 31323/1 -1 

R U L M A N SATIN A L I N A C A K T I R 
Amasya Seker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 - Fabrikamız ihtiyacı 59 değişik evsafta takribi 702 Adet rulman ihale ile temin edile

cektir. 
2 - İhale 15/1/1996 günü saat 14.00'de Fabrikamız'da kapalı zarfta teklif mektubu almak 

suretiyle yapılacaktır. 
3 - işin teminatı teklif tutarının % 10'u kadar olup, konu ile ilgili şartname Fabrikamız T i 

caret Servisi'nden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
4 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya di

lediğine ihale etmekte serbesttir. 31537/1-1 

A K A R Y A K I T SATIN A L I N A C A K T I R 
İzmit Türk Telekom Başmüdürlüğünden : 
Ünitemiz motorlu araçları, santral ve R / L istasyonlarında kurulu bulunan elekrojenlerde 

1996 yılında kullanılmak üzere 88 ton normal benzin, 277 ton motorin akaryakıt alınacaktır. 
İsteklilerin usulüne göre düzenleyecekleri kapalı tekhf mektuplarını ihale günü saat 

15.00'a (18/1/1996) kadar Muhasebe Müdürlüğü Malzeme Amirliğine vermeleri gerekmektedir. 
İhalesi 18/1/1996 Perşembe günü saat 16.00'da Başmüdürlüğümüz Alım Satım 

Komisyonunca yapüacaktır. 
Şartnamesi Muhasebe Müdürlüğü veznesinden K D V dahil 500.000- (Beşyüzbin) lira 

bedelle temin edilebilir. 
Bu iş için teklif edilen bedelin % 3 nisbetinde geçici teminat alınacaktır. 
Yukarıda belirtilen saatten sonra getirilen tekliflerde, Posta'da vaki olacak gecikmeler 

dikkate alınmaz. 
Teşekkülümüz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dile

diğine yapmakta veya ihale tarihini herhangi bir sebeple daha sonraki bir tarihe almakta serbesttir. 
Tamamlayıcı bilgi için 0-262-322 50 84 nolu telefondan alınabilir. 

31681/2-1 
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S U L A M A TESİSİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğü Köy Hizmetleri 11. (Trabzon) Bölge Müdür lüğün

den: 
2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü 

ile ihaleye çıkarılmıştır. 
S.N: 1, İşin Adı ve Yeri: Artvin-Ardanuç-Harman.Boyalı, İşin Niteliği: Sulama tesisi, Ke

şif Bedeli: 8.733.911.000- TL. , Geçici Teminatı: 262.018.000- TL. , Bel. İçin Son Mür. Tar.: 
15/1/1996, İhalenin Tarihi ve Saati: 19/1/1996 10.00, Yılı İçinde Sari: Sari 

1 - Bu ihalede 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bayın
dırlık ve İskan Bakanlığının "uygun bedele ait tebliğ hükümleri" uygulanmayacaktır. 

2 - İhale Köy Hizmetleri Trabzon Bölge Müdürlüğü, Proje Uygulama Şube Müdürlüğü 
İhale Komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri Trabzon Bölge Mü
dürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 - İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, Yapı tesis ve ona
nm işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklannın tesbıti için yukanda belirtilen ihaleye 
katılabilmek için son müracaat tarihindeki mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru di
lekçesi ile birlikte, 

a) Başvuruda bulunanların Noter tasdikli; yetki belgesi, imza sirkülerini, Ticaret ve Sana
yi Odası belgesi vermesi 

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alman en az keşif bedeli kadar C grubundan müte
ahhitlik karnesinin aslı veya Noter tasdikli suretini vermesi, 

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, (Banka referans mektuplanmn ihaleyi yapan İdare 

adına ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı ve borçlu olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 yıl) yıllanna ait Gelir veya Kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi (Vergi Dairesi yazılannda 1989-1993 yıllan 
açık seçik belirtilmiş olacaktır.) 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Yapım işleri kapalı teklif usulü ile ihale şartna-
mesindeki örneğe uygun olarak Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 
ortaklık sözleşmesini vermesi, 

h) Yapı araçları taahhütnamesi bildirisi, 
i) Teknik personel " 
j) Halen taahhüdündeki işler bildirisini ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
k) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele

ri vermesi gerekmektedir. 
1) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin, keşif be

delinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir. Nakit kredisi ve teminat mektup kredisi, teyitli 
olacaktır. 

B - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte, 
a) Başvurma yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, , 
b) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İşin adı belirtilmek suretiyle Koy Hizmetleri Trabzon Bölge Müdürlüğüne hitaben alın

mış geçici teminatı 
e) Iş yerini gördüklerini belirten İdareden almış tasdikli belgeyi verecektir. 
5 - İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, Yeterlik sonu

cu İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanlann, tek
l i f zarfları açılmadan iade edilecektir. 

6 - İstekliler teklif mektuplannı ihale saatine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyon 
Başkanlığına verecektir. 

7 - idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 - Telgraf veya fax'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmez. 
9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden once bile olsa) 

dosya içensinde herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. 

İlan olunur. 31469/1-1 
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SERVİS DIŞI B I R A K I L A N MAKİNALARIN SATIŞI Y A P I L A C A K T I R 
Etibank Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi Müdür lüğünden : 

EMET/KÜTAHYA 
1 - Müessesemize bağlı Keçiborlu Maden Müdürlüğü Makina parkında yer alan ve eko

nomik ömrünü doldurduğundan servis dışı bırakılan 2 adet İş Makinası, 7 adet Kamyon, 2 adet 
Pick-up ve 1 adet Deseto Statıon Vagon aşağıda belirtilen takdir değerlerinden (Muhammen be
del) az olmamak kaydıyla satışı yapılacaktı. 

2 -
K D V Hariç K D V Dahil 

Sıra Takdir Değeri Geç.Tem. 
No Cinsi T L . T L . 

1 A-498 Caterpillar Dozer 1952 Model 75.000.000 2.600.000 
2 A-758 Caterpillar Dozer 1952 Model 75.000.000 2.600.000 
3 A-517 Henschell Damp.Kamyon 1958 Model 25.000.000 863.000 
4 B-634 Bedford Pick-up 1967 Model 10.000.000 345.000 
5 K-1059 M A N Damperli Kamyon 1972 Model 18.000.000 621.000 
6 K-1057 M A N Damperli Kamyon 1972 Model 18.000.000 621.000 
7 K-1064 M A N Damperli Kamyon 1972 Model 18.000.000 621.000 
8 K-2166 B M C Morris Kamyon 1979 Model 25.000.000 863.000 
9 K-2188 İnternational Kamyon 1979 Model 25.000.000 863.000 

10 K-2405 Ford Damperli Kamyon 1981 Model 40.000.000 1.380.000 
11 B-968 Deseto Station Vagon 1971 Model 25.000.000 863.000 
12 B-940 Fargo Pick-up 1970 Model 22.000.000 759.000 

3 - ihale Kapalı Zarf usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin durumuna göre Satın Alma ve iha
le Komisyonu gerek duyar ise açık artırmaya geçilebilir. 

4 - İhale 17/1/1996 Çarşamba günü saat 14.00'de Keçiborlu Maden Müdürlüğü'nde Sa
tın Alma ve İhale Komisyonunca yapüacaktır. 

5 - İhale ile i lgi l i evraklar en son 17/1/1996 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Keçibor
lu Maden Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilecektir. Vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Konu ile i lgi l i şartnameler; 
- Etibank Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - A N K A R A 
- Etibank Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı - A N K A R A 
- Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüğü - İZMİR 
- Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğü - İSTANBUL 
- Etibank Keçiborlu Maden Müdürlüğü - Keçiborlu/İSPARTA 
- Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. - Emet/KÜTAHYA 
7 Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile

diğine vermekte serbesttir. 31108/1-1 • 
M E T A L A K S A M SATİN A L I N A C A K T I R . 

Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
- Fabrikamız ihtiyacı T % 25 toleranslı, miktarı aşağıda belirtilen; VHD-35 Bakır Yüksük 

satın alınacaktır. 
VHD-35 Bakır Yüksük 40.000 Adet 
- Bu işe ait ihale kapalı zarf içerisinde teklif alınmak suretiyle 15/1/1996 günü saat 

15.00'de Fabrikamız Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 
- Bu işin geçici teminatı teklif tutarının % 5'i olup, Şartnamesi ve açıklayıcı bilgi Fabri

kamız Satın Alma Müdürlüğünden temin edüebilir. 
- Fabrikamız bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii 

T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olup; 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabii olmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 

İlgililere duyurulur. 31465/1-1 
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AŞAĞIDA K O N U S U Y A Z I L I İHALELER Y A P I L A C A K T I R 
T.K.I. Garp Linyitleri işletmesi Bölge Müdürlüğünden : 

Sıra No İ h a l e K o n u s u Miktarı İhale Gün ve Saati 
1 Vantüp Bezi 5.000 Metre 22 Ocak 1996 12.00 
2 Oto Boyası ve Malzemesi 8 Kalem 22 Ocak 1996 12.00 
3 Çelik Boru 10 Kalem 22 Ocak 1996 12.00 
4 Özel Elektrodlar 11 Kalem 22 Ocak 1996 12.00 
5 Silindirik ve Konik Masuralı Rulman 80 Kalem 23 Ocak 1996 12.00 
6 İş Makinası Rulmanları 8 Kalem 23 Ocak 1996 12.00 
7 Yuvarlak Bilyalı Rulman 125 Kalem 23 Ocak 1996 12.00 
8 Matbu Evrak Basımı 104 Kalem 23 Ocak 1996 12.00 
9 Kırtasiye 76 Kalem 24 Ocak 1996 12.00 

10 Yağ Keçeleri 120 Kalem 24 Ocak 1996 12.00 
11 Civata Somun Vs . 186 Kalem 24 Ocak 1996 12.00 
12 Filtre 45 Kalem 24 Ocak 1996 12.00 
13 İş Makinası Civata ve Somunu 8 Kalem 24 Ocak 1996 12.00 
14 Bağ Hasın 1 Kalem 25 Ocak 1996 12.00 
15 Çelik Hasır 25.760 M 2 25 Ocak 1996 12.00 
16 Helezoni Burgu Jakbit 3 Kalem 25 Ocak 1996 12.00 
17 Fren Balatası 7 Kalem 25 Ocak 1996 12.00 
18 Kaynak Teli ve Tozlan 7 Kalem 26 Ocak 1996 12.00 
19 Lavvar Tekne Zinciri 280 Metre 26 Ocak 1996 12.00 
20 Victualic Boru Bağlama Kelepçesi 3 Kalem 26 Ocak 1996 12.00 
21 Özel Müstehzarlar 11 Kalem 26 Ocak 1996 12.00 
22 Ni-Hard Çelik Döküm (Lavvar) 41 Kalem 29 Ocak 1996 12.00 
23 Lavvar Çelik Dökümleri 13 Kalem 29 Ocak 1996 12.00 
24 Muhtelif Hurda Malzeme Satışı 16 Kalem 29 Ocak 1996 12.00 

Şartnameler aşağıda belirtilen adreslerden sağlanabilir; 
1 - Ankara'da TKİ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dai. Bşk.lığı Oda N o : 1102 06044-Hi-

podrum 
2 - İstanbul'da TKİ. Satın Alma Müdürlüğü G.62.Sokak 34780-Zeytinburnu 
3 - İzmir'de TKİ. Genel Müdürlüğü Sat. Dai. Bşk.lığı İrtibat Şefliği 1487 Sokak 17/1 A l -

sancak 
4 - Tavşanlı'da G.L.İ. Bölge Müdürlüğü Satın Alma Şubesi 43100-Taşvanh 
G.L.İ. Bölge Müdürlüğü İhale Kanunu'na tabi olmadığından, ihaleleri yapıp yapmamakta 

veya dilediğine vermekte serbesttir. 31473/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığından : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, proje numarası ve 

tahmini bedeli yazılı yedek malzemeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (P) maddesi ge
reğince yurtdışından ataşe kredisiyle satın alınacaktır. İhale ile i lgil i şartname ve malzeme listele
ri aşağıda belirtilen bedeli mukabilinde Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat 
Daire Başkanlığı Etimesgut/Ankara adresinden temin edilebilir veya aynı adreste bedelsiz görüle
bilir. Şartname bedelleri hazineye irad (çeşitli gelir) kaydetmek üzere herhangi bir Askeri Kurum 
Saymanlığı ve M a l Sandığına yatınlarak alınacak makbuz karşılığında mesai saatlerinde (08.30-
16.00) mümessillik belgesi ibraz etmek suretiyle alınabilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar ka
bul edilmeyecektir. Teklifler, şartnamelerinde belirtilen belgelerle birlikte son teklif bulundurma 
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tarihine kadar Hv.Loj.K.hği Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Değ.Ks.A.liğine verilebilir veya iade
l i taahhütlü mektupla veya faksla gönderilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edil
mez. 

Tah.iha.Bed. Şart Bed. Son Teklif 
S/N Proje No Konu Miktarı (TL/) (TL.) Bulun. Tarihi 
1. Hv.Atş.95-117 Wsgulf-lV Malzemeleri 7 Kalem Tahmini Bedelsiz 200,000.00 19 Ocak 1996 
2. Hv.At$.95-118 T-37B/C Uçak Malzemesi 8 Kalem Tahmini Bedelsiz 150,000.00 19 Ocak 1996 

31586/1-1 

M A L Z E M E TEMİNİ V E NAKLİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda işin adı, keşif bedeli, geçici teminati, ihale tarihi gün ve saati, başvuru son günü 

belirtilen iş, 2886 saydı Devlet ihale Kanununun 81 .b maddesi gereğince kapalı teklif usulü üe taşeron
lardan teklif almak suretiyle ihale edilecektir. İhale işin karşısında gösterilen tarih ve saatte Samsun'da 
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. 

2 - ihaleye katılabilmek için isteklilerin aşağıda belirtilen şartlan yerine getirmesi gerekmek
tedir. 

2.1 - Taşeron seçimine katılmak için isteklilerin (Asfalt Başmühendisliğinde) mevcut olan 
ihale dosyasındaki (Taşeron işlerine ait anlaşmanın 35.1 .maddesi) şartlara ve örnek formlara uygun ola
rak düzenlenmiş büdiri ve kanıtlayıcı belgelerle birlikte; 

a) Yapı araçlan bildirisini, 
b) Mali durum bildirisi ve eki banka mektubunu, 
c) Teknik personel büdirisini, 
d) Taahhüt durumu büdirisini, 
e) B gurubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhiüik karnesini veya işin keşif bedeli

nin yansı kadar iş bitirme belgesini, 
f) İşyeri görme belgesini, 
g) Noter tasdikli imza yada şirket sirkülerini, 
h) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini (Ortak girişim olması halinde örneğine uygun noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini), 
ı) Gerekiyorsa vekaletnameyi de ekleyerek başvuru son günü çalışma saati sonuna kadar Böl

ge Müdürlüğümüze bir düekçe ile başvurmaları. 
2.2 — İhaleye teklif vermek isteyen istekliler, ihale günü teklif verme saati sonuna kadar "1996 

yıh Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini, noter tasdikli imza veya şirket sirkülerini, geçici teminatını 
(Ortak girişim olması halinde örneğine uygun noter tasdikli ortak ginşim beyannamesi üe ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesini) ve imzalı teklif mektuplarını zarfa koymaları ve makbuz karşüiğında 
Emanet Komisyonu Başkanlığına (Asfalt Başmühendisliği) teslim etmeleri şarttır. İhale saatinde hazır 
bulunmaların önünde ihaleye katılmaya hak kazananların isimleri okunduktan sonra ihaleye katılmaya 
hak kazanamayanlara teklif zarflan açılmadan imza karşüiğında kendüerine geri verilecek ve ihale sa
lonundan çıkartılacaklardır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

ügüenenlere duyurulur. 
Sıra Keşif Bedeli Geç.Teminatı İhale Başvuru 
No İ ş i n A d ı (TL.) (TL.) Gün ve Saati Son Günü 
1 - Tosya-İsküip D.Y. (İsküip-Çorum) 

Ayr.-Çankırı D.Y. üe İsküip-Çorum 
D.Y.gerekli tem.malz. ve asf.mıc. 
(Hacı Halil Taş Ocağmdan) konk. 
kır. tem. ve yola nakli. 14.600.445.000 438.013.350 19/1/1996 10.30 15/1/1996 

31322/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından : 
1 - BALIKESİR-MARMARA-AVŞA Jandarma Karakolu İnşaat işi 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - B u işin ihalesinde 10 Şubat 1995 Tarih ve 22198 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

"1995 Yılında girişilecek yapım İhalelerinde uygun bedeli tercihinde kullanılacak kriterler hakkın
da tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli (9.999.124.000-TL) dir. 
4 - İhale 22/1/1996 Pazartesi günü saat 14.00'de İl J.K.lığı İhale komisyonu odasında ya

pılacaktır. 
5 - İhale şartnamesi ile diğer evrak İl J.K.hğında masayi saatleri içinde görülebilecektir. 
6 - İSTEKLİLERİN : "Yapı işleri için kapalı teklif usulü ile İhale Şartnamesi" ne, "İhale 

Şartnamesine ek özel şartname"ye "Yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliği"ne 
ve 2 nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 15 Ocak 1996 Pazartesi gü
nü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle örneğini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i Durum Bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 Sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 Yıl) Yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair 

Vergi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
j) Halen Taahhüdündeki işler Bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanını ve belgelerini, 
ı) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisin, 
m) Değerlendirilmeye alınmasını istediği işlerle i lgi l i beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) ihale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri, 

vermesi (müteahhitlik karnesinin değeriendirilmesi istendiği takdirde; k i m fıkralarındaki bilgi ve belge
ler aranmaz) 

o) Kullanılmamış nakit kredisi ve terninat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin 
% 10'undan az olmaması, gerekmekdedir, 

B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacakları tek
liflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 22/1/1996 Pazartesi günü saat 13.45'e kadar sı
ra numaralı alındılar karşüığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin veka

letnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde, ihale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Gi

rişim Bayannamesi üe ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
0 BALIKESİR İL J A N D A R M A KOMUTANLIĞI adına alınmış (299.973.720,-TL) tutarında 

geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce büe olsa, dosya içe

risindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapüacak mü-
racaaüar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 ncü maddesi gereğince; İsteklilere ihale tarihinden önce İha
leye Katılma Belgesi verilmeyecek, Yeterlüik.Sonucu İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Ka
tılma Belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir 

9 - Telgraf veya faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler ka
bul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 31474/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Giresun Valiliğinden : 
1 - Aşağıda isimleri yazılı 2 ad. (Köy tipi) Sağlık Ocağı İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İha

le Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - Bu işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"1995 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli aşağıda belirtilmiştir. 
4 - İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Giresun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İhale 

komisyon odasında yapılacaktır. 
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Giresun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai sa

atleri içinde görülebilecektir. 
6 - İSTEKLİLERİN "Yapı İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli-
ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 15/1/1996 Pazartesi günü me
sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i Durum Bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
h) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
i) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet Süresi ile i lgil i beyanını ve belgelerini, 
ı) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye ahnmasını istediği işlerle i lgi l i beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale Şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k,l,m fıkralarındaki bil
gi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, 

Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 24/1/1996 Çarşamba günü ihale saatine 
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir; 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirar ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or

tak Girişim beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 
f) Giresun Valiliği adına alınmış (aşağıda belirtilen miktar) T L tutarında geçici teminata ait 

alındı veya banka teminat mektubu, 
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7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" tebliğinin 3. maddesi gereğince; İsteklilere ihale tarihinden önce İha
leye Katılma belgesi verilmeyecek, Yeterlik sonucu İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye 
Katılma Belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

S.No İşin Adı 
Keş. Bed. 

T L 
Geç. Tem. 

T L 
1 Giresun Dereli Kümbet Sağlık 

Ocağı İriş. (Köy tipi) 
Giresun Eynesil Avluca Sağlık 
Ocağı İnş. (Köy tipi) 

6.000.000.000 180.000.000 

6.000.000.000 180.000.000 

İhale Tarihi 
Ve Saati 

24.1.1996 
Saat: 14.00 
24.1.1996 

Saat: 15.00 
31466/1-1 

SAĞLIK OCAĞI İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R 
Burdur Valiliğinden : 
1 - Burdur Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı İnşaatı (İl tipi Lojmansız) işi 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35 Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - B u işin ihalesinde 10 Şubat 1995 Tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"1995 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 6.500.000.000.- dır. 
4 - İ h a l e 19/1/1996 Cuma günü saat 11.00'de Burdur Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İha

le Komisyonu odasında yapılacaktır. 
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Burdur Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai sa

atleri içinde görülebilecektir. 
6 - İSTEKLİLERİN "Yapı İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli-
ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği Hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 12/1/1996 Cuma günü mesai 
saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeleri, 
d) Mal i Durum Bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
h) Yapı Araçlan Taahhütnamesini, 
i) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgüi beyanını ve belgelerini, 
ı) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgil i beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale Şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (müteahhiüik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k,l,m fıkralanndaki bil
gi ve belgeler aranmaz) 
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o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % lO'undan az olmaması, 

Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 19/1/1996 Cuma günü saat 11.00'e kadar 
sıra numaralı alındüar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir; 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) istekliler adına vekaleten iştirar ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesındekı örneğine uygun noter tasdikli Or

tak Girişim beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 
f) Burdur Valiliği adına alınmış 195.000.000,-TL. tutarında geçici teminata ait alındı ve

ya banka teminat mektubu. 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" tebliğinin 3. maddesi gereğince; İsteklilere ihale tarihinden önce İha
leye Katılma belgesi verilmeyecek, Yeterlik sonucu İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye 
Katılma Belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. # 31470/1-1 

P E R S O N E L TAŞIMA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kırşehir Seker Fabr ikası Müdür lüğünden : 
Fabrikamızın bir yıl süre ile personel taşıma temini işi (Kırşehir-Fabrika, Fabrika-Kırşehir 

Gidiş-Dönüş bir sefer) ihalesi kapalı zarfla teklif alma usulü ile 12/1/1996 Cuma günü saat 
14.30'da Ortaköy yolu 17. K m . de bulunan Fabrikamız Ofis binasında yapüacaktır. 

1 - İhaleye iştirak edeceklerin tekliflerini 12/1/1996 Cuma günü saat 14.30'a kadar Fabri
kamız Muhaberat Servisi'ne vermiş olmalan şarttır. 

2 - Teklifler şartnamedeki son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün opsiyonlu 
olacaktır. 

3 - İhaleye iştirak edecek olan Tüzel kişi veya şahıslann birer yetkililerinin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmalan şarttır. İhale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunma
yan iştirakçilerin vereceği teklif nihai teklif olarak değerlendirilecek ve daha sonra yapılacak iti
razlar dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale ile i lgil i şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden K D V hariç T L . 250.000-
(Y.İkiyüzellibin ve 00/00 lira) karşılığında temin edilebilir. 

5 - Bu işe ait geçici teminat teklif tutannın % 5'i , Kat ' i teminat ise ihale tutannın % 10'u 
kadardır. Teminatlar nakit olabileceği gibi Banka teminat mektubu veya Devlet tahvilide olabilir. 
Nakit teminatlann ihale gün ve saatinden önce fabrikamız veznesine yatınlması şarttır. Teminat 
mektublannın üzerine hiçbir şekilde ihtiyati tedbir karan koydurulamaz. Banka teminat mektuplarının 
teyidi alınacağından ihtiyadi tedbir karan konan teklif mektuplan değerlendirmeye alınmayacaktır 

6 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen ya
pıp, yapmamakta veya şartname konusu işi dilediğine vermekte serbesttir. 

31472/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ VL Bölge Müdürlüğünden: 
1 - D.S.İ. V I . Bölge Müdürlüğü (Adana) sınırlan içinde yer alan "Aş.Göksu II.Merhale 

Projesi Gökçeburun Pompaj Sulaması ve Pompa Binası İnşaatı" işi 2886 sayılı Devlet İhale K a 
nunu Uyannca Kapalı Teklif Usulü ile ve "birim fiyatlann herbiri için geçerli olmak üzere işin tü
müne indirim vermek suretiyle" ihaleye çıkartılmıştır. 

Bu işin ihalesinde, 10/2/1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1995 
Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkın
da Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

2 - İşin tahmin edilen bedeli 76.500.000.000 - T L . ve geçici teminat miktarı 
2.295.000.000 - TL. 'dir . Geçici ve kesin teminat mektuptan "Limit içi" olacaktır. 

3 - İş genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır. 
- 10520 m dikdörtgen kesiüi beton kaplamalı kanal 
- 5400 m trapez kesiüi beton kaplamalı kanal 
- 5830 m muhtelif çaplarda (AÇB) boru temini ve montajı 
- Bu kanallar üzerindeki muhtelif cins ve miktarda sanat yapılan 
- 16000 m İşletme ve bakım yolu 
- 1000 m Cebri boru 
- 2 Adet Pompa binası 
- 70 m Çelik sifon 
4 - İhale 24/1/1996 günü saat 14.00'de Adana DSİ VI . Bölge Müdürlüğü toplantı salonun

da toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
5 - İhale dosyası DSİ VI . Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünde bedelsiz 

olarak görülebilir. 
6 - İsteklilerin ihaleye katdabilmek için 17/1/1996 günü saat 17.00'ye kadar DSİ VI . Böl

ge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmalan ve bu dilekçeye baş
vuru evrakını imzalayanlann noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte aşağıdaki bel
geleri eklemeleri gerekmektedir. 

6.1. Müteahhitlik karnesi 
a) Müteahhitlik karnesinin (B) grubundan 76.500.000.000 - T L . ' l i k olması şarttır. 
b) İstekli Ortak girişim grubu olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karnesinin (B) 

grubundan en az 76.500.000.000 - T L . ' l i k olması şarttır. 
c) Yapılacak başvurularda, yukandaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir suretinin 

eklenerek; kame aslının başvuru sırasında DSİ VI . Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdür
lüğündeki yetkiliye gösterilmesi ve hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

6.2. Mal i durum bildirimi 
a) İsteklinin bu iş için asgari 7.650.000.000 - T L . ' l i k kullanılmamış nakit kredisi ile asga

ri 7.650.000.000,- T L . ' l i k kullanılmamış teminat kredisine sahip olması şarttır. 
b) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukanda 1. madde de sözü edilen Tebliğ'in 3. 

maddesinin a/l bendinin son paragrafında göre asgari miktarda kullanılmamış nakit ve teminat 
kredisine sahip bulunması şarttır. 

6.3. Halen taahhüdündeki işler bildirimi 
6.4. Firmanın faaliyet süresi belgesi 
6.5. Yapmış olduğu işler ile devam eden işler bildirimi 
6.3,6.4 ve 6.5 paragraflarında belirtilen bildirimlere ait kanıtlayıçı belgelerin noter tasdik

l i suretleri başvuru dosyasına konacak, aynca bu belgelerin asıllan başvuru sırasında idaredeki 
yetkiliye ibraz edilecektir. 

Müteahhitlik karnesinin değerlendirmeye alınması istendiği takdirde, 6.4 ve 6.5'de belir
tilen belgeler başvuru dosyasına konulmayacaktır. 
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6.6. Teknik personel bildirimi 
İstekli, merkezde en az 5 yıl deneyimli ve en az 6 aydan beri çalıştırdığı çekirdek teknik 

personelini bildirecektir. 
Deneyim süresi için 1995 yılı tescüli meslek odası kayıt belgesi ile diploma veya çıkış bel

gesi, çalışma süresi için de S.S.K. veya Bağ-Kur'un ilgili birimlerinden alınacak tasdikli belgeler 
bu bildiriye eklenecektir. 

6.7. Yapı araçları bildirimi 
B u iş için kendi malı olması gerekli ekipman (ana iş makinalan) cinsi kapasitesi ve adedi 

aşağıda verilmiştir. 

Sıra No Makina ve Teçhizatın Cinsi Kapasitesi Adedi 

a) İstekli yukarıda belirtilen ekipmanın kendi malı olduğunu kanıtlayan belgeler olarak no
terden tasdikli fatura suretlerini ve bunların isteklinin demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı ol
duğuna dair noter tasdikli tesbit tutanağını başvuru evrakına ekleyecektir. Yabancı dilde yazılmış 
fatura konulduğu takdirde, bunların noter tasdikli tercümeleri de eklenecektir. 

b) Yukanda noter tasdikli olarak istenilen belgelerin noter tesbiti 1995 yılı içinde olacak
tır. 

c) Yapı araçları bildirisinde halen bulunduruldukları yerlerin açık adresleri belirtilen ma
kina ve ekipman, Genel Müdürlüğümüz taşra üniteleri kanalıyla mahallinde araştırılacaktır. Maki
na ve ekipmanın açık ve net adresi yani bulunduğu yer açık şekilde belirtilecektir. Açık ve net ad
resi bulunmayanlar (örneğin D8 Dozer. Adana gibi adresler) değerlendirilmeyecektir. Gerçek dışı 
bildirimde bulunan istekliler hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun ilgili hükümleri uy
gulanacaktır. 

d) Yabancı ülkelerde bulunan makina ve teçhizat değerlendirilmeyecektir. 
6.8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
6.9. 2886 sayılı Kan un'a göre cezalı durumda olmadığına dair bildirim, 
6.10. Son beş yıla (1989-1993) ait vergi borcu olmadığına dair i lgil i vergi dairesinden alı

nan belge, 
6.11. Ortak girişim halinde, Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleşmesi, 
7 - "Başvuru Dosyasının Düzenlenmesine Dair Esaslar" DSİ VI . Bölge Müdürlüğü Proje 

ve İnşaat Şube Müdürlüğünden 2/1/1996 tarihinden itibaren temin edilecek ve başvuru dosyalan 
bu "Esaslara" göre düzenlenecektir. Özellikle "TEKLİF M E K T U P L A R I " idareden muhakkak te
min edilecek örneğe göre düzenlenecektir. 

8 - Kriter puanlan, alt sınır puanı ve benzer işler 
a) İhaleye katılmak üzere başvuran isteklilerin yukanda 1. maddede sözü edilen Tebliğ'in 

3. maddesi uyarınca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanlan uygulanacaktır. 
- İnşaatın süresinde bitirilme durumu : 30 Puan 
- İş deneyimi : 45 Puan 
- Teknik personel : 5 Puan 
- Ekipman : 20 Puan 
b) Al t sınır puanı (87) alınacaktır. 
c) Baraj, gölet, içmesuyu, sulama ve taşkından koruma, kanalizasyon işleri benzer iş ola

rak kabul edilecektir. 

1 -
2 -
3 -

Ekskavatör 
Dozer 
Yükleyici 

1.5 yd3 
D8 veya muadili 
1 1/2 yd3 

1 
1 
1 
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9 - İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 24/1/1996 günü saat 14.00'e kadar DSİ VI . 
Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri şarttır. 

10 - Telgraf, teleks ve telef aksla yapılacak başvurular ve postada olabilecek gecikmeler 
kabul edilmez. 31468/1-1 

İKMAL İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - D.S.İ. VI . Bölge Müdürlüğü (Adana) sınırlan içinde yer alan Lamas I. Merhale Proje

si Lamas IV. Hes. İsale ve Sağ Sah. 2.Ks.Sul.Kanalı ikmal İnş." işi 2886 sayılı Devlet İhale Ka 
nunu Uyannca Kapalı Teklif Usulü ile ve "birim fiyatlann herbiri için geçerli olmak üzere işm tü
müne indinm vermek suretiyle" ihaleye çıkartılmıştır. 

Bu işin ihalesinde, 10/2/1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "1995 
Yılında Girişilecek Yapım İhalelennde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkın
da Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

2 - İşin tahmin edilen bedeli 450.000.000.000- T L . ve geçici teminat miktarı 
13.500.000.000 - TL. 'dir . Geçici ve kesin teminat mektuplan "Limit ıçı" olacaktır. 

3 - İş genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır. 
- Lamas III. Regülatörü 
- 15135 m uzunluğunda ana ve isale kanalı (dikdörtgen kesit) 
- 4645 m uzunluğunda tünel (650 m'si ulaşım tüneli) 
- 17000 m uzunluğunda ulaşım yolu ve 1 adet ulaşım köprüsü 
- 15000 m uzunluğunda İşletme ve bakım yolu 
- Kanallar üzerindeki tüm sanat yapılan 
4 - İhale 25/1/1996 günü saat 14.00'de Adana DSİ VI . Bölge Müdürlüğü toplantı salonun

da toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
5 - İhale dosyası DSİ V I . Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğünde bedelsiz 

olarak görülebilir. 
6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için 17/1/1996 günü saat 17.00'ye kadar DSİ VI. Böl

ge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmalan ve bu dilekçeye baş
vuru evrakını imzalayanlara! noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte aşağıdaki bel
geleri eklemeleri gerekmektedir. 

6.1. Müteahhitlik karnesi 
a) Müteahhitlik karnesinin (A) grubundan 450.000.000.000,- T L . ' l i k olması şarttır. 
b) İstekli Ortak girişim olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karnesinin (A) grubun

dan en az 450.000.000.000 - TL . ' l i k olması şarttır. 
c) Yapılacak başvurularda, yukandaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir Suretinin 

eklenerek; karne aslının başvuru sırasında DSİ VI . Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdür
lüğündeki yetkiliye gösterilmesi ve hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

6.2. Mal i durum bildirimi 
a) İsteklinin bu iş için asgari 45.000.000.000 - T L . ' l i k kullanılmamış nakit kredisi ile as

gari 45.000.000.000- T L . ' l i k kullanılmamış teminat kredisine sahip olması ş a r t t a " - -
b) İsteklinin ortak^irişim olması halinde, yukarıda 1. madde de sözü edilen Tebliğ'in 3. 

maddesinin a/l bendMrP&oîı paragrafına göre asgari miktarda kullanılmamış nakit ve teminat kre
disine sahip bulunması şarttır. 

6.3. Halen taahhüdündeki işler bildirimi 
6.4. Firmanın faaliyet süresi belgesi 
6.5. Yapmış olduğu işler ile devam eden işler bildirimi 
6.3, 6.4 ve 6.5 parağraflannda belirtilen bildirimlere ait kanıüayıcı belgelerin noter tasdik

l i sureüeri başvuru dosyasına konacak, aynca bu belgelerin asıllan başvuru sırasında idaredeki 
yetkiliye ibraz edilecektir. 
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Müteahhitlik karnesinin değerlendirmeye alınması istendiği takdirde, 6.4 ve 6.5'de belir
tilen belgeler başvuru dosyasına konulmayacaktır. 

6.6. Teknik personel bildirimi 
İstekli, merkezde en az 5 yıl deneyimli ve en az 6 aydan beri çalıştırdığı çekirdek teknik 

personelini bildirecektir. 
Deneyim süresi için 1995 yılı tescilli meslek odası kayıt belgesi ile diploma veya çıkış bel

gesi, çalışma süresi için de S.S.K. veya Bağ-Kur'un i lgi l i birimlerinden alınacak tasdikli belgeler 
bu bildiriye eklenecektir. 

6.7. Yapı araçları bildirimi 
Bu iş için kendi malı olması gerekli ekipman (ana iş makınalan) cinsi kapasitesi ve adedi 

aşağıda verilmiştir. 

Sıra No Makina ve Teçhizatın Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 - Ekskavatör 1.5 yd3 1 
2 - Dozer D8 veya muadili 1 
3 - Yükleyici 1 1/2 yd3 1 
4 - Greyder 80 HP 1 
5 - Kompresör 210 cfm 2 
6 - Eleme tesisi 40 ton/saat 1 

a) İstekli yukarıda belirtilen ekipmanın kendi malı olduğunu kanıtlayan belgeler olarak no
terden tasdikli fatura suretlerini ve bunların isteklinin demirbaş ve amortisman defterine kayıüı ol
duğuna dair noter tasdikli tesbıt tutanağını başvuru evrakına ekleyecektir. Yabancı dilde yazılmış 
fatura konulduğu takdirde, bunların noter tasdikli tercümeleri de eklenecektir. 

b) Yukarıda noter tasdikli olarak istenilen belgelerin noter tesbiti 1995 yılı içinde olacak
tır. 

c) Yapı araçları bildirisinde halen bulunduruldukları yerlerin açık adresleri belirtilen ma-
kina ve ekipman, Genel Müdürlüğümüz taşra üniteleri kanalıyla mahallinde araştırılacaktır. Maki-
na ve ekipmanın açık ve net adresi yani bulunduğu yer açık şekilde belirtilecektir. Açık ve net ad
resi bulunmayanlar (örneğin D8 Dozer. Adana gibi ardresler) değerlendirilmeyecektir. Gerçek dı
şı bildirimde bulunan istekliler hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri uy
gulanacaktır. 

d) Yabancı ülkelerde bulunan makina ve teçhizat değerlendirilmeyecektir. 
6.8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
6.9. 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı durumda olmadığına dair bildirim, 
6.10. Son beş yıla (1989-1993) ait vergi borcu olmadığına dair i lgi l i vergi dairesinden alı

nan belge, 
6.11. Ortak girişim halinde, Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleşmesi, 
7 - "Başvuru Dosyasının Düzenlenmesme Dair Esaslar" DSİ VI . Bölge Müdürlüğü Proje 

ve İnşaat Şube Müdürlüğünden 2/1/1996 tarihinden itibaren temin edilecek ve başvuru dosyaları 
bu "Esaslara" göre düzenlenecektir. Özellikle "TEKLİF M E K T U P L A R I " idareden muhakkak te
min edilecek örneğe göre düzenlenecektir. 

8 - Kriter puanlan, alt sınır puanı ve benzer işler 
a) İhaleye katılmak üzere başvuran isteklilerin yukanda 1. maddede sözü edilen Tebliğ'in 

3. maddesi uyarınca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanlan uygulanacaktır. 
- İnşaatın süresinde bitirilme durumu : 30 Puan 
- İş deneyimi : 45 Puan 
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- Teknik personel : 5 Puan 
- Ekipman : 20 Puan 
b) Al t sınır puanı (87) alınacaktır. 
c) Baraj, gölet, içmesuyu, sulama ve taşkından koruma, kanalizasyon işleri benzer iş ola

rak kabul edilecektir 
9 - İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 25/1/1996 günü saat 14.00'e kadar DSİ VI . 

Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
10 - Telgraf, teleks ve telef aksla yapılacak başvurular ve postada olabilecek gecikmeler 

kabul edilmez. . 31467/1-1 

İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
Antalya İli Ka ra öz Belediye Başkanlığından : 
1 - Antalya Karaöz Belediye Hizmet Binası İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif usulü üe ihaleye konulmuştur. 
2 - İşin tahmin edilen bedeli (8.500.000.000,-) TL.'dir. 
3 - İhale 25/1/1996 Perşembe günü saat 14.00'de Karaöz Belediye Encümen odasında ya

pılacaktır. 
4 - İhale şartnamesi ile diğer evrak Antalya Karaöz Belediyesinde mesai saatleri içinde 

görülebilir. 
5 - İstekliler; Yapı İşlen için Kapalı Teklif Usulü ile ihale şartnamesine ek özel şartname

ye, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uygun olarak; 
A - "İhaleye Katılma Belgesi" almak için müracaat dilekçesi ile birlikte 
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar 

müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) vermesi; 
b) Mal i durum bildirisi ve belgelerini vermesi, 
c) Teknik personel taahhütnamesini vermesi; 
d) Yapı Araçlan Taahhütnamesi ve/veya belgelerini vermesi, 
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı durumda olmaması, 
f) Son beşyılla (1989-1993) ait gelir ve Kurumlar vergisi borcu bulunmadığınının belge-

lendınlmesi 
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, 
h) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele

ri vermesi, 
Gerekmektedir. 
B - İhaleye girebilmek için ise; örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye Katılma Belgesi Vermesi, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini vermesi, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
e) Karaöz Belediye Başkanlığı adına alınmış 255.000.000 - T L . tutarında geçici teminatı 

vermesi. 
Gerekmektedir. 
7 - İhaleye Katılma belgesi almak için son müracaat 15/1/1996 Pazartesi günü mesai sa

ati sonuna kadardır. 
8 - İstekliler teklif mektuplarını 25/1/1996 Perşembe günü saat 14.00 kadar makbuz kar-

şılığında ihale komisyonu Başkanlığına verecektir. 
9 - Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez. 
İlan olunur. 31593/1-1 
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R 
Pozantı Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : A D A N A SATIŞ TARİHİ: 12.1.1996 
İŞLETMESİ : P O Z A N T I 

Bölgesi Deposu 
Emvalin 

Cins ve Nev'ı 
Parti 
A d 

Miktarı 
A d M3 Dm3 Muh. Bed 

% 3 Geç 
Tem 

Pozantı Kepez 2.S.N.B.Çz.Tom. 8 243 114.383 10.500.000 36.300.000 
Pozantı Kepez 2.S.K.B.Çz.Tom. 1 21 8.329 9.500.000 2.400.000 
Pozantı Kepez 3.S.Sed.N.B.Tom. 1 99 21.758 11.000.000 7.250.000 
Pozantı Kepez 3.S.N.B.Ck.Tom. 1 26 9.260 8.500.000 2.400.000 
Pozantı Kepez 3.S.N.B.Çz.Tom. 48 3498 907.731 7.500.000 204.500.000 
Pozantı Kepez 3.S.K.B.Çz.Tom. 17 1967 312.378 5.600.000 52.400.000 
Karakuz Korkun İb.Yak.Odun 54 2002 STER 1.100.000 66.000.000 

130 1373.839 
2002 Ster 

371.250.000 

1 - İşletmemizin Kepez ve Korkun depolarında yukarıda cins ve miktarı yazılı 130 parti 
orman emvalinin tutar bedelinin % 50 ile, vergi ve resimleri peşin olmak üzere, bakiye kalan 
% 50,yülık % 60 faizi peşin 3 ay vadeli LİMİT DAHİLİ MÜDDETSİZ heran paraya çevrilebilir, 
Banka mektubu, Devlet tahvili, veya Hazine bonoları karşüığı satışa çıkartılmıştır. 

2 - Açık arttırmalı satış 12/1/1996 Cuma günü saat 13.30'da İşletmemizin Satış Salonun
da toplanacak komisyon huzurunda yapdacaktır. 

3 - Satışa ait satış öncesi bilgi cetveli, Orman Genel Müdürlüğümüzde, Adana Orman Böl
ge Müdürlüğümüzde, Adana, Mersin, Tarsus, Konya, Yahyalı, Nevşehir, Kayseri, Kozan, Kadirli, 
Karaisalı ve Feke Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir, satışa iştirak etmek 
için i lgi l i tarih ve saatte alıcdann geçici teminatlarını, girecekleri partilere göre tek, tek hesapla
yarak ve ek 1. nolu model şartnameye göre yatırmaları mecburidir. 

4 - Taliplilerin Ticaret sicil Belgesi ile Noter tasdikli Kanuni İkametgahlarını vermeleri 
zorunludur. 

5 - Taliplilerin en geç 12/1/1996 tarihine rastlayan Cuma günü saat 12.00 kadar geçici te-
minaüannı işletmemiz veznesine yatırmaları ve aldıkları partilerin (Tebligat mektubu alıcının eli
ne geçtiği gün tebliğ etmiş sayılır. 7 gün aşanlarda 7 gün esas alınacaktır. Bu tarihten itibaren 15 
gün içinde alıcının mal bedelini yatırması şarttır. Aksı halde imzaladıkları havi 1. nolu model şart
namenin ügili hükümlerine istinaden, yatırmadıklan partilerin teminaüan irat kaydolunur. 

İlan olunur. 31624/1-1 

MUHTELİF İMALAT V E M O N T A J İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri Müdürlüğün

den^ 
1 — 95/142-B Dosya konusu; Tersanemizde inşa edilmekte olan 017 inşa nolu 75.000 

DVVT.luk geminin; personel, kumanyalık ve büfe asansörlerinin imalat ve montaj işleri teknik şart
name, idari şartname ve resimleri çerçevesinde yaptırılacaktır. 

2 - Teknik şartname, idari şartname ve resimler Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Pendik Ter
sanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri Müdürlüğü İç Alım Servisi 81504 KAYNARCA/İSTANBUL ad
resinden 3.450.000 - T L . (KDV dahil) bedelle temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılacak firmalar 100.000.000-TL. lık geçici teminat yatıracaklardır. 
4 - Teklifler en geç 15/1/1996 günü saat 16.00'ya kadar idari şartnamede belirtilen adre

se gelmiş veya gönderilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
5 - Tersanemiz 2886 sayılı İhale Kanuna tabi değildir. 31625/1-1 
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TAŞINMAZ M A L S A T I L A C A K T I R 
Türkiye Kömür İşletmesi Ege Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden : 
Bölgemiz mülkiyetindeki Soma ilçesi Adilköy Nardöşen Mevkiindeki 4 parselden oluşan 

toplam 41.970 M J alanındaki arazi bu ihaleye ait şartname esasları dahilinde kapalı teklif almak 
suretiyle satılacaktır. 

1 - Arazinin toplam muhammen bedeli 629.550.000,- (Altıyüzyirmidokuzmilyonbeşyüz-
ellibin ve 00/00 TL.) geçici teminatı ise 31.477.500 - TL.'sı olup, ayrıca satış bedeli üzerinden 
K D V alınacaktır. 

2 - Teklifler en geç 19/1/1996 Cuma günü 12.00'e kadar ELİ Bölge Müdürlüğü Genel M u 
haberat Servisi/Soma-Manisa adresine verilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra verilen teklifler ile 
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 - Teklifler 19/1/1996 Cuma günü Satınalma Komisyonu toplantı salonunda saat 
13.30'da hazır bulunmak isteyen isteklüer ve bunların temsilcileri huzurunda açılacaktır. 

4 - İhaleye ait şartnameler Ankara Hipodromdaki TKİ Genel Md.lüğü 1102 nolu odadan, 
TKİ İST. Satınalma Md.lüğünden (G 62 Sk. No : 32 A.Ö.S.Karşısı/Zeytinburnu/İstanbul) Erzene 
Mah. 78. Sk. No : 3 Bornova-İzmir, Soma'da Bölgemiz Satınalma Şube Md.lüğünden temin edi
lecektir. 

5 - Bölgemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 31475/2-1 

İŞ MAKİNASI KİRALANACAKTIR 
Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş.'den : 
1 - Şirketimizin Iş Makinası ihtiyacını karşılamak amacıyla; aşağıda cins miktarı ve çalış

tırma yeri belirtilen iş makinalan kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleten kiralanacaktır. 
Araç Cinsi Çalıştırılacağı Ünite Araç Sayısı 
12 Mt ' l ik Platform araç izmit işletme Müdürlüğü 1 Adet 
14 Mt ' l ik Platform araç Gölcük İşletme Müdürlüğü 1 Adet 
14 Mt ' l ik Platform araç Karamürsel Baş Mühendisliği 1 Adet 

2 - İhaleye katılabilmek için, şartname almak mecburi olup, Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürlüğü Ömerağa Mah. Alemdar Cad. No : 10 İzmit adresindeki Ticaret servisinden 
800.000,- T L . (Sekizyüzbın) karşılığında temin edüebilir. 

3 - Bu ihaleye ait geçici teminat 50.000.000 - TL.'dir. 
4 - Teklifler en geç 16/1/1996 günü saat 12.00'ye kadar Şirket Genel Müdürlüğümüz Mu

haberat servisine verilmiş olacaktır. (Postadaki gecikme dikkate alınmaz) Teklifler aynı gün saat 
14.00'de alenen açılacaktır. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 31594/2-1 

JET A - l Y A K I T I TAŞITTIRILACAKTIR 
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Antalya Bölge Müdürlüğünden, Antalya Hava İkmal İşletme Müdürlüğü'ne 1 Şubat 

1996-30 Ocak 1997 tarihleri arasında 150.000 ton Jet A - l yakıtı +/- % 20 Ofisimiz opsiyonunda 
olmak üzere şartnamesi esasları dahilinde taşıttınlacaktır. 

2 - 150.000 ton Jet A - l yakıtına ait ihale muhammen bedelsiz olup, isteklilerden; ihale
ye verecekleri ihale teklif bedeli (birim TL/Ton teklif X taşıttırılacak miktar (150.000 Ton) = Top
lam ihale teklif bedeli) üzerinden % 3 tutarından az olmamak kaydıyla geçici teminat alınacaktır. 
Geçici teminatlar POAŞ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak 
No: 8 Bakanlıklar/ANKARA adresine yatırılacaktır. 

3 - Şartnameler 10.000.000 - T L . + K D V ücreti karşılığında verilecek olup, bu ücret PO
AŞ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar/AN-
K A R A adresine yatırılacak ve buradan almacak makbuz karşılığında ve dilekçe mukabilinde Stok 
Sevkiyat ve Ambalaj Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 25 Kat: 3 Bakanlıklar/ANKARA ad
resinden temin edilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını engeç 12/1/1996 günü saat 12.30' 
a kadar dış zarfın üzerine "150.000 ton Jet A - l yakıtı ihalesine ait tekliftir" ibaresini yazarak Pet
rol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 8 Bakanlık
l a r / A N K A R A adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

5 - Teklif mektupları 12/1/1996 günü saat 14.00'de İhale Komisyonu Kurulunda açıla
cak olup, Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiyat 
yönünden en uygun teklifi veren kişi veya firmaya verip vermemekte serbesttir. 

31630/2-1 
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Çeşitli İlânlar 
Başbakanlıktan : 

BAŞBAKANLIK MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE BAĞLANTI İLE İLGİLİ 
DUYURU 

Cumhuriyet ile birlikte, Türkiye'nin sosyal, ekonomik, hukuki ve idari yapısında 
meydana gelen köklü değişimleri yazılı kurallara bağlamak üzere, bir takım yasal ve 
idari düzenlemelere gidilmiştir. Bu amaçla, birbiri ardına kanunlar yürürlüğe 
konulmuş, tüzükler ve yönetmelikler çıkarılmıştır. 

Başbakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucu kanunlar, kanun hükmünde 
kararnameler, tüzükler ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürürlüğe konulmuş 
yönetmelikler yürürlükteki en son şekilleriyle tek metin halinde toplanmış ve düzenli 
bir mevzuat külliyatı biçiminde kamuoyunun istifadesine sunulmuştur. 

Sözkonusu Külliyat, bilgisayarın sağlamış olduğu olanaklar gözönünde 
tutularak, bilgi akışının daha etkin ve venmlı bir şekilde süratle ilgililere sunulmasını 
sağlamak üzere Başbakanlıkça bilgi işlem ortamına aktarılmış ve güncel hale 
getirilmiştir. 

Sistemin kamuya açılmasından sonra da, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan 
kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, Bakanlar Kurulu karan ile yürürlüğe 
konulan yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlandıklan ve-yürürlüğe girdikleri 
tarihten itibaren Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) içinde değişiklikleri ile birlikte güncel 
olarak 'görülebilecektir. 

Böylece modern hizmet anlayışı içensınde mevzuatta meydana gelen 
değişikliklerin günü gününe bilgisayardan takip edilme imkanı sağlanmıştır. Türkiye 
genelinde bu hızmeü gerçekleştirmek amacıyla, MBS tüm kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve tüzel kişilerin On-Line kullanımına belli bir ücret karşılığında 1 Haziran 
1995 tarihinden itibaren açılmıştır. 

Aynca, MBS'nin CD-ROM ve disketlerle de kullanıcıların hizmetine sunulmak 
üzere çalışmalara hızla devam edilmektedir. Bunun koşullan aynca açıklanacaktır. 

A) MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE ERİŞİM BİÇİMLERİ 

MBS'ne On-Line bağlantı şekilleri iki ana başlık altında aşağıdadır: 

1. Kişisel Bilgisayarlar (PC) Kullanılarak MBS' ne Bağlantı: 

Bir kişisel bilgisayar ve bir modemi bulunan kullanıcılar aşağıda sıralanmış olan 
3 farklı biçimde bağlantı kurabileceklerdir. 

1.1. Dial-Up (Telefon hattı) Aracılığıyla Bağlantı: 

Bağlantı için telefon hattı ve iletişim yazılımı gereklidir. 
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Şu anda 3 adet sistem girişi bu amaç için düzenlenmiştir. Bu tür bağlantıda 
Türkçe karakter görüntülenebilmektedir. 

1.2. TURP AK (X25) Aracılığıyla Bağlantı: 

Bağlantı için Dial-Up veya leased TURP AK aboneliği ile X.25 kartı ve X.25 
yazılımı gereklidir. 

1.3. TURP AK ITI (X.29) Aracdığıyla Bağlantı: 

Bağlantı için Dial-Up veya leased TURPAK aboneliği ve İletişim yazılımı 
gereklidir. 

2. Büyükboy Sistemlerden MBS' ne Bağlantı: 

Aşağıda belirtilmiş olan her iki tip bağlantıda, TS-5881 standardını destekleyen 
terminal emülasyonu varsa Türkçe harfler görülecektir. 

2 1. Data General M V serisi Sistemlerden TURPAK Aracılığıyla Bağlantı: 

Bağlantı için Modem, TURPAK aboneliği, X.25 yazılım ve donanımı 
gereklidir. 

2.2 Bütün Sistemlerden X 25 üzerinden TCP/TP Aracılığıyla Bağlantı: 

Bağlantı için; 

- Modem, 
- X25 yazılım ve donanımı, 
- TURPAK aboneliği, 
- TCP/TP yazılımı. 

3. INTERNET Aracılığıyla Bağlantı: 

Başbakanlık bilgisayar sistemleri TCP/TP protokolü ve Ethernet aracılığıyla 
birbirlerine bağlanmış olup bu protokol üzerinden INTERNET bağlantılarına imkan 
tanımaktadır. Dolayısıyla INTERNET üyelerinin de X.25 üzerinden TCP/TP 
protokolüyle bağlantıları mümkün olabilecektir. 

B) MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE BAŞVURU V E ÜCRETLENDİRME 

1. Yıllık abone ücreti olarak Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Dışkapı/Ankara Şubesindeki 30423/664479 nolu 
hesabına 10.000.000.- TL. yatırılacaktır. 

2. Yatırılan abone ücretine ait dekontun fotokopisi ve MBS ile ilgili form dilekçe 
doldurularak Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Erguvan 
Sokak No: 2 Ulus/Ankara adresine başvurulacaktır. 
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3. Abone tarafından imzalanacak form dilekçe, Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne ulaştıktan sonra aboneye, kullanıcı ismi ve şifresi ile 
bilgiye ulaşmak için gerekli olan "Kullanım Kılavuzu" verilecektir. 

4. Ücredendirme: 

Başbakanlık bilgisayar sistemine bağlandıktan sonra, abonenin sistemde 
kullandığı C P U zamanı ve 512 Bytes'lık 1 Input/Output bileşeninden oluşan her 
Sorgulama Birimine göre aşağıda belirlenen ücretler ödenecektir. 

Ayhk Sabit Ücret KDV dahil 200.000.- T L 
Her Bağlantıda bağlantı ücreti KDV dahil 300.- TL 
Görüşme süresinin beher dakika ve kesn için KDV dahil 100 - TL. 
Ayda ilk 100 000 Sorgulama Birimi için KDV dahil 10.- TL. 
Ayda ilk 100.000 Sorgulama Biriminden sonra her birim için KDV dahil 5.- TL. 

tarife uygulanacaktır. 

Yıllık abone ücreti ile abone 200.000 birim kullanım hakkı kazanacaktır. 
Abonelik ücreti ile kazanılan birim kullanıldıktan sonra her sorgulama birimi 
için yukarıda belirtilen tarifeye göre ücretlendirme yapılacaktır. Abonelere 2 ay
da bir düzenlenecek ayrıntılı faturalarla (sistemin kullanıldığı gün, saat ve daki
kanın bulunacağı) ücret aboneden tahsil edilecektir. 

ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1. MBS' ne her bağlantıda KDV dahil 300 - TL. tahakkuk edecektir. 

2 MBS' ne bağlandıktan sonra sorgulama yaptığınız sürece her dakika için KDV 
dahil 100 - TL. tahakkuk edecektir Bağlantı yaptıktan sonra sorgulama yapılmaması 
halinde sisteme bağlı kalındığı sürece her dakika için KDV dahil 100.- TL. tahakkuk 
etmeye devam edecektir Dolayısıyla sorgulama işlemi bittiğinde bağlantıyı kesmek 
gerekecektir. 

3. Kullanıcı adı ve şifresini bir başkası kullandığında da bütün ücredendirmeler o 
kullanıcı adı ve şifresine kayıt edilecektir. 

C) M E V Z U A T BİLGİ SİSTEMİNDE SORGULAMA V E YARDIM 

MBS' ne abonelik işlemi tamamlanan kullanıcıya, kullanıcı adı ve şifresi ile MBS 
Kullanım Kılavuzu verilecektir. Kullanım Kılavuzunda sorgulamaların nasıl yapılacağı 
menülerle detaylı olarak açıklanmaktadır. 

MBS' ne bağlantı ile ilgili teknik konuda detaylı bilgi almak isteyen kamu 
kurumlan veya özel kişi ve kuruluşlar Bilgi İşlem Başkanlığının, 

TEL 0-312-413 74 25 veya 
0-312-413 74 07 nolu 

te'efonlanna başvurabilirler. 
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BAŞBAKANLIK MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE 
ABONE OLMA USUL VE ESASLARI 

Mevzuat Bilgi Sistemine (MBS) abone olmak için gerekli abone usul ve esasları aşağıdadır: 
1. Aboneler, kullanım ücretine mahsuben Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet

mesi Müdür lüğü 'nün T . C . Ziraat Bankası Dışkap ı /Ankara Şubesi nezdindeki 30423/664479 
numaralı hesabına veya İşletme veznesine 1995 yılı için K D V dahil 10.000.000.— T L . , Yurtdı
şından abone olacaklar ise, 350 D M veya 250 S yatıracaktır. 

2. Yatırılan ücrete ait dekontun veya tahsilat makbuzunun bir sureti ile imzalanmış ve 
üzerine 1995 yılı için 73.900.— T L . damga pulu yapıştırılmış taahhüt ihtiva eden ek form di
lekçe ile birlikte, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdür lüğü, Erguvan Sokak 
No : 2 06250 Ulus /Ankara adresine şahsen veya posta vasıtasıyla başvurulacaktır . (Bağlantı 
ile ilgili işlemlerin biran önce yerine getirilebilmesi açısından yukarıdaki evrakın aslı daha sonra 
gönderilmek üzere faxla başvuru kabul edilir.) 

3. Başvurudan sonra, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ta
rafından aboneye kullanıcı ismi ve şifresi ile birlikte bilgiye ulaşmak için gerekli olan " K u l l a 
nım Kı lavuzu" verilecektir. 

Başvuru dilekçesi ile birlikte dekont veya tahsilat makbuzu Başbakanlık Basımevine ulaş
tığı tarihten itibaren ilgilinin abone kaydı yapılıp M B S hizmeti verilmeye başlanacaktır . 

4. Ücrct lcndirme: 
Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemine bağlandıktan sonra, abonenin sistemde kullandı

ğı C P U zamanı ve 512 Bytes'lık 1 Input/Output bileşeninden oluşan Sorgulama Birimine göre 
aşağıdaki belirlenen ücretler ödenecektir. 

Aylık sabit ücret K D V dahil 200.000.— T L . 
Her bağlantıda, bağlantı ücreti K D V dahil 300.— T L . 
Görüşme süresinin beher dakika ve kesri için K D V dahil 100.— T L . 
Ayda ilk 100.000 Sorgulama Bir imi için K D V dahil 10.— T L . 
A y d a ilk 100.000 Sorgulama Biriminden sonra her birim için K D V dahil 5.— T L . 
tarife uygulanacaktır . 
Yatırılan ilk ücret olan 10.000.000.— T L . ile abone 200.000 birim kullanım hakkı ka

zanacaktır. Bu hak kullanıldıktan sonra, kalan her sorgulama birimi için yukarıda belirlenen 
tarifeye göre ücretlendirme yapılacaktır. 2 ayda bir düzenlenecek ayrıntılı faturalarla (siste
min kullanıldığı gün, saat ve dakikanın bulunacağı) tahakkuk eden ücret aboneden tahsil edi
lecektir. 

5. Kullanıcı adı ve şifresi bir başkası taraf ından kullanıldığında bütün ücretlendirme 
abone adına yapılacağından ilgili abone bu konuda dikkatli olacak ve şifresini başkasına ver
meyecektir. 

Gerek şifresini, gerekse MBS 'den aldığı bilgileri bir başkasına veren veya ticari amaçla 
kullanan abone hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

6. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından aboneye gön-
derilecekbilgi alma (Sorgulama) ücretine ait fatura bedelinin abone taraf ından 1 (bir) ay için
de ödenmemesi halinde abonelik bağlantısı ödeme yapılıncaya kadar kesilecektir.,Yıl sonuna 
kadar borcun tamamının ödenmemesi halinde yıl sonu itibarı ile abonelik iptal edilecektir. 
Bu durumda birikmiş olan alacaklar her ay % 12 fazlasıyla tahsil edilecek ve kanuni takibi 
genel hükümlere göre yapılacaktır. 

7. Aboneye sunulan M B S hizmetinde meydana gelebilecek teknik bir arıza nedeni ile 
geçici olarak ve.kısa süreli hizmet verilemediği durumlarda abone herhangi bir hak talep ede
meyecektir. 

8. Abonelik süresi bir yıldır. 
9. Doğabilecek anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 
MBS 'ne bağlantı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler Başbakanlık Basımevi Döner Ser

maye İşletmesi Müdür lüğünün, 
T E L 0-312-310 32 55 (3 hat) 
telefonlarına başvurabilirler. 
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(MEVZUAT BİLGt SİSTEMİ İLE İLGİLİ FORM DİLEKÇE) 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ D Ö N E R S E R M A Y E İŞLETMESİ 
M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E 

A N K A R A 

Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Mevzuat Bilgi Sistemi ile ilgili abone usul ve esas
larını okudum. Esaslara uymayı kabul ve taahhüt ediyorum. 

Mevzuat Bilgi Sistemine (MBS) abone olmam için gerekli işlemin yapılmasını talep 
ediyorum. 

T A R İ H ve İMZA 
P U L 

Abone Adı 

Abone Adresi 

Abone Tel . 

Abone Fax 

Vergi Dairesi 

Vergi Numaras ı 

M B S ' y e erişim biçimi | 1 Dia l -Up 

j 1 T U R P A K X.25 

| | T U R P A K ITI 

E K L E R : 

EK-1 İlgili Banka Dekontu 
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Altındağ Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

İmarın 9314 ada ile 9329 ada arasındaki yeşil alanda geçici olarak trafo merkezi tesis edil

mesine ilişkin plan değişikliği Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 31589/1-1 

Baraj Mahallesi Baraj Caddesi üzen 18 nolu Ana Sağlık Ocağı'nın çevresinde mevcut 2. 

Sokak köşesinde yer alan trafo yennin büyütülmesine ilişkin plan değişikliği Müdürlüğümüz ilân 

tahtasına asılmıştır. 31590/1 -1 

İmann 22249 adası park yerinde trafo merkezi tesis edilmesine ilişkin plan değişikliği Mü

dürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 31591/1 -1 

İmann 20765 ada 5 parselındeki ilkokul alanının inşaat yaklaşma sınınnın dışındaki alan

da ilkokulun yapılaşma kotunun altında kapalı olarak trafo merkezi tesis edilmesine ilişkin plan 

değişikliği müdürlüğümüz ilân tahtasına asümıştır. 31592/1-1 

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait plan değişikliği Müdürlüğümüz 

ilan tahtasına asılmıştır. 

A D A P A R S E L 

21866 4 

21869 1 

21872 4-5 31628/1-1 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
Vakfın A d ı : Açıköğretimliler Birliği Eğitim Kültür ve Dayanışma V. 
Vakfedenler : Fatma Soğuksu, İbrahim Yaşar Dedelek, Muharrem Soğuksu, Metin Yavuz, 

Erol Dalkıran, Durdağı Yıldınm, Metin Güler, Nizamettin Öncel, Hakan Bançıvan, Nevim Du
man, Şeniz Kurtuluş, Tülin Memiş, Zerrin Bingöl, Kasım Bakır, Şamil Şahin, Mehmet Karaca, 
Mehtap Turgut Mutlu, Adalet Özdörük, Ersin Tufan Yalvaç, Ayşe Yılmaz, Hakan Erkan, Kadir Ay
dın, İbrahim Karaca, Mustafa Yüce, Kadir Kaya Torun, Müslüm Aydemir, Sebahattin Dağıstanlı, 
Nazire Arzu Köşker, Bülent Topçu, Mustafa Salih Ünal, Haluk Gökalp, Ayten Soysal, Şule Genç, 
Hakan Turgut, Fulya Erer, Fatma Erdem, Didem Demet Koçer, Figen Aydın, Nesrin Taşkın, Bekir 
Erenoğlu, Derya Ergörün, Şakir Daşkın, Levent Zincırlioğlu, Mustafa Küpeli, Fuat Yakşi, Şemset
tin Toprak, Şule Efeoğlu, Fatma Kocaoğlu, Mehmet Kemal Nalçacı, Saliha Uykur, Mustafa Tunç 
Orhan, Recai Günel. 

Vakfın İkametgahı: Ankara 
Vakfın Tescil Karannı Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Ankara Birinci As

liye Hukuk Mahkemesinin 29/12/1995 gün, E : 1995/1005, K : 1995/846 sayılı karan 
Vakfın Amacı : Açıköğretimliler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak mad

di ve manevi bakımdan desteklemek, Açıköğretim'in geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağ
layacak idari, sosyal, eğitim, kültür, sanat alanında faaliyetlerde bulunma)! amaçlar. 

Vakfın Mal Varlığı: 500.000.000 - TL . Nakit 
Vakfın Organlan : Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu 
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince 

ilan olunur. 31701/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- "ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSK0NT0LU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ > B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14-03-1996 3B 72 79.839 
29-03-1996 3B 87 76.239 
16-01-1996 9B 14 95.234 
14-02-1996 9B 43 87.190 
15-05-1996 9B 134 65.777 
20-03-1996 12T 78 78.383 
22-03-1996 12T 80 77.902 
03-04-1996 12T 92 75.067 
17-04-1996 12T 106 71.863 
25-04-1996 12T 114 70.080 
21-05-1996 12T 140 64.528 
03-07-1996 12T 183 56.125 
25-07-199& 12T 205 52.188 
20-08-1996 12T 231 47.836 
25-01-1996 2BKV 23 92.629 
23-01-1996 3BKV 21 93.196 
29-01-1996 3BKV 27 91.509 
09-02-1996 3BKV 38 88.516 
19-02-1996 3BKV 48 85.882 
11-04-1996 3BKV 100 73.223 
01-02-1996 4BKV 30 90.681 
07-02-1996 4BKV 36 89.052 
11-03-1996 4BKV 69 80.574 
21-02-1996 5BKV 50 85.364 
28-02-1996 5BKV 57 83.573 
27-03-1996 5BKV 85 76.711 
05-04-1996 5BKV 94 74.603 
05-01-1996 6BKV 3 98.751 
13-02-1996 7BKV 42 87.453 
07-03-1996 7BKV 65 81.564 
02-04-1996 7BKV 91 75.301 
03-05-1996 7BKV 122 68.333 
13-03-1996 12T 71 80.083 
31-05-1996 12T 150 62.488 
12-02-1996 9B 41 87.718 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN T İ P VE VADELER İTİBARIYLA 02-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE 
TARİHİ 

28-02-1996 
14-03-1996 
20-03-1996 
14-03-1996 

TANIM 

3H 
3H 
3H 
4H 

VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

57 
72 
78 
72 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(100 .000 . -TL ÜZERİNDEN) 

83.5.73 
79.839 
78.383 
79.839 

VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSK0NT0LU OLARAK ALINAN 
DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BÎR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL E D İ L İ R . ) 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DE6ER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000. -TL ÜZERİNDEN) 

11-01-1996 24T-D 136.95 233.573 
15-01-1996 60T2-D 56.95 152.926 
19-01-1996 36T-D 145.53 , 238.752 
25-01-1996 24T-D 145.53 J 236.360 
02-02-1996 24T-D 145.53 233.170 
03-02-1996 24T-D 145.53 232.771 
14-02-1996 24T-D 150.67 232.920 
17-02-1996 24T-D 150.67 231.681 
23-02-1996 24T-D 150.67 229.205 
10-03-1996 24T-D 157.56 228.287 
11-03-1996 24T-D 157.56 227.856 
21-03-1996 24T-D 149.55 217.270 
24-03-1996 24T-D 144.00 211.738 
01-04-1996 24T-D 144.00 208.590 
07-04-1996 24T-D 138.57 202.224 
11-04-1996 24T-D 138.57 200.709 
19-04-1996 24T-D 131.41 192.633 
10-05-1996 24T-D 128.16 182.989 
31-12-1996 60T-D 107.77 100.589 
01-01-1997 60T-D 107.77 100.294 
11-07-1997 60T-D 109.28 152.251 
01-01-1998 60T-D 107.77 100.294 
11-01-1998 60T-D 136.95 233.573 
01-07-1999 60T12-D 7.67 100.247 
10-01-1996 12T4-D 31.22 128.501 
11-10-1996 18T2-D 30.05 113.629 
27-01-1996 12T-OZ TEFE+6 163.016 
15-02-1996 9B-OZ TEFE+6 134.667 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14-03-1996 12T-OZ TEFE+6 145.729 
06-04-1996 12T-OZ TEFE+6 139.453 
25-04-1996 12T-02 TEFE+6 135.699 
27-06-1996 12T-0Z TEFE+6 129.714 
14-07-1996 12T-OZ TEFE+6 127.833 
16-08-1996 12T-02 TEFE+6 123.696 
27-10-1996 12T-OZ TEFE+6 110.867 
25-12-1996 12T-OZ TEFE+6 101.242 
02-01-1997 24T-0Z TEFE+6 174.583 
01-05-1997 24T-0Z TEFE+6 134.618 
06-05-1997 36T-0Z TEFE+6 134.150 
18-05-1997 36T-0Z TEFE+6 133.027 
26-05-1997 36T-0Z TEFE+6 132.279 
15-06-1997 36T-0Z TEFE+6 130.646 
21-06-1997 36T-0Z TEFE+6 130.180 
24-06-1997 36T-OZ TEFE+6 129.947 
14-07-1997 24T-0Z TEFE+6 127.833 
28-07-1997 36T-0Z TEFE+6 126.185 
25-12-1997 24T-0Z TEFE+6 101.242 
11-07-1999 60T-0Z TEFE+6 128.186 
31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 182.298 
01-01-2000 60T-0Z TEFE+6 175.046 
11-01-2000 60T-0Z TEFE+6 170.419 
07-04-2000 60T-0Z TEFE*1. 15 139.215 
11-07-2000 60T-0Z TEFE 124.716 
31-12-2000 60T-0Z TEFE 100.277 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*1. 15 139.215 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

T.C BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

09-01-1996 
09-01-1996 
30-01-1996 
20-06-1996 
02-03-1998 

TANIM 

12T01 
3B01 
3B01 
6B01 
36T01 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

64.333 
60.353 
60.082 
59.470 
59.151 

VADE 
TARİHİ 

02-02-1996 
19-02-1996 
21-06-1996 
26-06-1996 

TANIM 

3B16 
3B16 
6B16 
6B16 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

41.783 
41.754 
41.463 
41.435 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

21-02-1996 
21-03-1996 
21-02-1997 
21-03-1997 
19-09-1997 

TANIM 

24G012 
24G012 
36G012 
36G012 
36G012 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

63.322 
62.907 
63.193 
63.023 
63.048 

VADE 
TARİHİ 

20-12-
05-05-
09- 05-
10- 05-
12-05-
16-05-
18^05-
03-06-

1996 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 

TANIM 

31.5G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

134.244 
134.244 
133.869 
133.776 
133.589 
133.215 
133.027 
131.578 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

31-01-1996 
01-03-1996 
31-03-1996 
18-04-1996 

TANIM 

OG 
OG 
OG 
OG 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

59.175 
58.841 
58.511 
58.315 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI1NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE 
TARİHİ 

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 
30- 09-1999 
31- 93-2000 

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 

BUGÜNKÜ DEĞER 
1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

57.533 
57.207 
56.874 
56.576 
56.393 
56.251 
55.651 
55.335 
55.041 
54.738 
54.558 
54.427 
53.831 
53.525 
53.211 
52.928 
52.753 
52.618 
52.041 
51.745 
51.470 
50.896 
50.052 
49.759 
49.204 
48.388 
48.131 
46.284 
44.753 

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE 
TARİHİ 

02-02-1998 
17-02-1998 
16-12-1998 

TANIM 

360 
360 
360 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

160.362 
154.338 
102.639 

7- T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA İHRAÇ EDİLEN 
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ' 

24-05-1997 

TANIM 

24G2D 

KUPON 
FAİZ ORANI 

91.08 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

109.759 

8- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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Yönetim Yeri 

Dizgi ve Basıldığı Yer ile 
Abone ve İlân Servisi 

T.C. 
RESMİ GAZETE 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Mü
dürlüğü 

ADRES : BAŞBAKANLIK Necatibey Cad. No : 108 Kat : 4 
06100 A N K A R A 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 
ADRES : Erguvan Sok. No : 2 
06250 Ulus /ANKARA 

Taşıtların Giriş Yeri : Fuat Börekçi Cad. (Sular İdaresi Yanı) 

Dağıüm : (Abonelere 
ve Perakende Satış) 

Abone Şartlan 

Yurtiçi 

Yurtdışı 

İlan Ücreti 

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

Resmi Gazete Yıllık abone bedeli (KDV dahil) 9.000.000,— TL. 
dır. Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde 
2.000.000,— T L . posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete abo
neleri istedikleri takdirde TBMM Tutanak Dergisine de yuka
rıdaki bedel karşılığı abone olabilirler. Resmi Gazete abone 
bedelleri, doğrudan İşletme veznesine yatınlabilecegi 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 acık 
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 İsletmeye intikali halinde takip eden ayın 
başından itibaren Resmi Gazete, aboneye gönderilmeye baş
lanılır. 

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. 

İlanların her satın için (KDV hariç) 100.000,— T L . ücret alınır. 

Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 30.000,— TL.dir. 
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BAŞBAKANLIK M E V Z U A T B İ L G İ S İ S T E M İ N E BAĞLANTI 
İ L E İLGİLİ D U Y U R U 

Başbakanlık tarafından kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, 
tüzükler ve bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuş yönetmelikler tek 
metin halinde toplanmış ve bilgi işlem ortamına aktarılmış olup, 1 Haziran 1995 
tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişile
rin On-Line kullanımına belli bir ücret karşılığında hizmete açılmıştır. 

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yukarıda belirtilen mevzuat, 
Resmi Gazete'de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mevzuat 
Bilgi Sistemi (MBS) içinde değişiklikleri ile birlikte güncel olarak görülebil
mektedir. 

MBS'nin CD-ROM ve disketlerle de kullanıcıların hizmetine sunul
mak üzere çalışmalara hızla devam edilmektedir. Bunun koşulları ayrıca açık
lanacaktır. 

Mevzuat Bilgi Sistemi'ne (MBS) bağlantı ile ilgili teknik konuda de
taylı bilgi almak isteyen kamu kurumları veya özel kişi ve kuruluşlar Bilgi İş
lem Başkanlığının 0-312-413 74 25 veya 0-312-413 74 07; Mevzuat Bilgi Sis
temi'ne (MBS) abonelik ile ilgili olarak da, Başbakanlık Basımevi Döner Ser
maye İşletmesi Müdürlüğünün 0-312-310 32 55 (3 hat) no.lu telefonlarına 
başvurabilirler. 

Konu ile ilgili geniş açıklamalar 2 Ocak 1996 tarihli ve 22511 sayılı 
Resmi Gazete 'nin 84,85,86,87 ve 88 inci sayfalarında yeniden yayımlanmıştır. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü ; 
Sayfa 

Yönetmelikler 
— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliğinde Değişik

lik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 
— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kayak Öğreticisi Yönetmeliği 2 
— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taekwondo Hakem Yönetmeliği 6 
— Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 16 
— Yüzüncü Y d Üniversitesi Van Gölü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 18 

Yargı Bölümü: 
— Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Bölümü Genel Kurul Karan 

(E : 1994/2; K : 1995/2) 21 
— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ai t 19 Adet Karar 29 

İlânlar 
a - Yargı İlânları 43 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 64 

c - Çeşitli İlânlar 84 

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin 
Günlük Değerleri 90 

— Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler 95 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 30.000,-TL. 




