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İKRAZ NO. 4315 TU 

İKRAZ ANLAŞMASI 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ve Çeşme-Alaçatı 
Birliği (Borçlu) Arasındaki 8 Mayıs 1998 Tarihli Anlaşma 

(A) B u anlaşmanın 2 no'lu çizelgesinde tanımlanan projenin yapılabilirliğini ve 

önceliğini benimsemiş bulunan, Türkiye Cumhuriyeti (Garantör) ve Borçlu, bu 

Proje'nin finansmanında yardım etmesini Banka'dan talep etmiştir. 

(B) Garantör ile Banka arasında yapılan aynı tarihli anlaşma (Garanti Anlaşması) ile 

Garantör, Borçlu 'nun ikraza ilişkin yükümlülüklerini garanti etmeyi ve Garanti 

Anlaşma's ında belirtilen diğer yükümlülüklerini üstlenmeyi kabul etmiştir. 

Banka diğer hususlarla birlikte yukarıda belirtilen bilgilere dayanarak bu Anlaşma'da 

belirtilen şart ve esaslara göre Borçlu 'ya ikrazda bulunmayı kabul etmiştir. 

Taraflar burada, aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

M A D D E I 

Genel Şartlar; Tanımlar 

Bölüm 1.01. Banka 'n ın 30 Mayıs 1995 tarihli (2 Aralık 1997 tarihinde tadil edildiği 

gibi) "Tek Para Cinsi İkrazlar için Yapılan İkraz ve Garanti Anlaşmaları 'na Uygulanacak 

Genel Şartlar" dokümanı (Genel Şartlar) bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

Bölüm 1.02. Metinde aksi belirtilmedikçe, Genel Şartlar 'da tanımlanan çeşitli 

terimler, orada tarif edildiği şekilde anlaşılır ve aşağıdaki ek terimlerin anlamlan 

karşılarında belirtilmiştir: 

(a) "Borçlu 'nun Yasal Dayanakları", 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 133. ve 

148'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak, Borçlu 'nun kuruluşunu sağlayan, 

Garantör 'ün 8 Eylül 1997 tarih ve 97/9933 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararım ifade eder. 

(b) "Garantör 'ün Kanunları", Garantörün 1580 Sayılı Belediyeler Kanunu ile 2464 

Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu ifade eder. 

(c) " ö z e l İşletmeci", bu Anlaşma'ya ait Çizelge 5'in birinci paragrafına uygun 

olarak, Borçlu 'nun su temini ve kanalizasyon sistemlerini çalıştırmak üzere, Borçlu 'nun 

"İşletme Mukavelesi" yapacağı şirketi ifade eder. 
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(d) "Proje Uygulama İlkeleri", Borçlu tarafından 13 Mart 1998 tarihinde kabul edilen 

ve Banka ile anlaşarak zaman zaman tadil edilebilecek olan, projenin uygulanmasına ilişkin 

talimattan ifade eder. 

(e) "Özel Hesap", bu A n l a ş m a ' n ı n 2.02.(b) bölümünde tanımlanan hesabı ifade eder. 

M A D D E II 

İkraz 

Bölüm 2.01. Banka, Borçlu 'ya Anlaşmada belirtilen veya atıfta bulunulan şart ve 

esaslarla on üç milyon yüz bin (13.100.000) A B D Dolan tutarında bir ikrazda bulunmayı 

kabul eder. 

Bölüm 2.02: 

(a) İkraz tutarı, bu anlaşmanın 2 nolu çizelgesinde tanımlanan Proje için gerekli 

mal ve hizmetlerin kabul edilebilir maliyetinin karşılığı olarak yapılmış (Banka kabul ederse 

yapacak olan) ve ikrazdan finanse edilecek harcamalar için bu Anlaşmanın 1 nolu 

çizelgesindeki hükümler uyarınca İkraz Hesabından çekilebilir. 

(b) Borçlu, Projenin amacına uygun olarak, Bankaca tatminkar görülecek şart ve 

esaslarla (Mahsup, müsadere ve hacize karşı koruma dahil), Garantör 'ün Merkez 

Bankası 'nda veya ticari bir bankada dolar cinsinden özel bir hesap açabilir ve muhafaza 

edebilir. Özel hesaba para yatırılması ve özel hesaptan yapılacak ödemeler, bu anlaşmanın 6 

nolu çizelgesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılacaktır. 

Bölüm 2.03. Kapanış Tarihi 31 Aralık 2003 veya Banka 'nın belirliyeceği daha ileri 

bir tarih olacaktır. Daha ilerideki tarihi, Banka Borçluya derhal bildirecektir. 

Bölüm 2.04. Borçlu Banka'ya İkrazı'n, ana parasının zaman zaman çekilmemiş 

olarak kalan miktarı üzerinden yılda yüzde birin dörtte üçü (%1 ' i n Vt'ü) oranında bir taahhüt 

komisyonu ödeyecektir. 

Bölüm 2.05: 

(a) Borçlu, bu Anlaşmanın 3 nolu çizelgesindeki hükümlere göre, ikrazın zaman 

zaman çekilen ve geri ödenmemiş ana parası üzerinden faiz ödeyecektir. Her Faiz Dönemi 

için uygulanacak faiz oranı, LİBOR Taban Oranı ile LİBOR Toplam Yayıl ım'ının toplamına 

eşit olacaktır. 
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(b) B u Bö lüm ' deki amaçlar için: 

(i) "Faiz Dönemi" , bu Anlaşma tarihi dahil, başlangıç döneminden 

itibaren müteakip i lk Faiz Ödeme Tarihine kadar, ancak ilk Faiz Ödeme Tarihi 

hariç olmak üzere; başlangıç döneminden sonra da, her bir dönemde Faiz Ödeme 

Tarihi dahil olmak üzere bir sonraki Faiz Ödeme Tarihine kadar, ancak bir 

sonraki Faiz Ödeme Tarihi hariç olmak üzere, geçen dönemi ifade eder. 

(ü) "Faiz Ödeme Tarihi", B u Anlaşma 'ya ait Bölüm 2.06'da belirlenen 

herhangi bir tarihi tanımlar. 

(iii) "LİBOR Tabanlı Oran", her "Faiz Dönemi" için, Faiz Dönemi 'nin i lk 

gününde Londra bankalararasında altı aylık dolar hesabına uygulanan ve i lgi l i 

Banka 'n ın makul bir yıllık yüzde olarak açıkladığı faiz oranını (veya, ilk faiz 

dönemi için, böyle bir Faiz Dönemi'nden sonraki i lk Faiz Ödeme Tarihi'ndeki 

oranını) tanımlar. 

(iv)"LİBOR Toplam Yayılımı", her "Faiz Dönemi" için: (A) yüzde birin 

yarışım ( % 1'in ' s i ) ; (B) Eksi (veya artı); bu Faiz Dönemi için, bu Kullanım 

Tutarını içermek üzere, Banka tarafından tek para birimi cinsinden ikrazları veya 

bu ikrazların bölümlerini finanse etmek için tahsis edilen, Banka 'nın ödenmemiş 

borçlan veya bu borçların bölümleri ile i lgi l i olarak, bu Faiz dönemi için altı-

aylık mevduat hesaplarına Londra bankalararasında uygulanan oranların veya 

diğer referans oranların altında (veya üzerinde) bir ağırlıklı ortalama marj. 

(c) Banka, i lgi l i tespitlerin yapılmasını takiben, her Faiz Dönemi için, LİBOR 

Tabanlı Oran ile LİBOR Toplam Yayılımı değerleri ile i lgi l i olarak, Garantör ve Borçlu'yu 

bilgilendirecektir. 

(d) Eğer Banka, Bölüm 2.05'te tanımlanan faiz oranlarının saptanma kriterlerini 

etkileyecek şekilde oluşabilecek piyasa değişikliklerinin ışığında, İkraz için uygulanacak 

faiz oranlarının tespiti için i lg i l i Bölümde tarif edilen sistem dışında başka bir baz 

uygulamanın, gerek Borçlular gerekse kendisi için daha uygun olacağı kararına varırsa, 

İkraz için uygulanacak faiz oranlarının tespiti için kullandığı bazda değişiklik yapabilir; 

ancak böyle bir durumda kullanılacak baz, Garantör ve Borçlu 'ya en az altı ay önceden 

bildirilecektir.Yeni belirlenen baz, bildirim süresinin bitim tarihi itibariyle devreye 

girecektir. Ancak, bu süre bitiminden önce Borçlu 'nun böyle bir bazın kullanılmasına itiraz 

ettiğini Banka'ya bildirdiği takdirde, yeni baz devreye sokulmayacak ve bu değişiklik 

İkraz 'a uygulanmayacaktır . 
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Bölüm 2.06. Faiz ve diğer masraflar her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde 

ödenecektir. 

Bölüm 2.07. Borçlu, ikrazın anapara tutarını, bu anlaşmanın 3 nolu çizelgesinde 

belirtilen amortizasyon çizelgesine uygun olarak geri ödeyecektir. 

MADDE III 

Projenin Uygulanması 
Bölüm 3.01: 

(a) Borçlu, bu anlaşmanın 2 nolu Çizelgesinde tanımlanan Projenin hedeflerini 

gerçekleştirmeyi taahhüt eder ve bunun için de Projeyi gerekli çaba ve etkinlikle ve sağlam 

idari, fınansal, mühendislik, çevrecilik ve kamu yaran uygulamaları dahilinde yürütecek ve 

Proje için gerekli fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynaklan sağlayacak veya 

sağlanmalarını temin edecektir. 

(b) B u bölümün (a) pragrafındaki hükümlere sınırlama getirmeksizin ve Banka ile 

Borçlu aksine anlaşmadıkça, Borçlu projeyi, Proje Uygulama İlkeleri ve bu A n l a ş m a n ı n 5 

nolu Çizelgesinde açıklanan Uygulama Programı dahilinde yürütecektir. 

Bölüm 3.02. Proje'ye katkısının finansmanı amacıyla Borçlu; 

(a) 31 Aralık 1998 tarihinden geç olmamak üzere, bir ticari bankada yüzbin A B D 

Dolan ($100.000) eşdeğerindeki miktardan az olmayacak bir tutarla hesap açacak ve bunu 

muhafaza edecektir. 

(b) 31 Aralık 1999 tarihinden geç olmamak üzere, söz konusu hesap tutarını en 

az üç yüzbin A B D Dolan ($300.000) eşdeğerine yükseltecektir. 

(c) Proje'nin tamamlanacağı süreye dek, her üç aylık dönemin son gününden geç 

olmamak üzere, söz konusu hesap tutarını, i lg i l i üç aylık dönemin i lk günündeki tutarın 

seviyesine çıkaracaktır. 

Bölüm 3.03. Banka aksini kabul etmedikçe, Proje için gerekli mal, iş ve danışmanlık 

hizmetlerinin temini, bu Anlaşmanın 4 nolu çizelgesindeki hükümlere göre İkrazdan 

karşılanacaktır. 

Bölüm 3.04. Genel Şartların 9.08 nolu Bölümüne uygun ancak onunla sınırlı 

kalmaksızın Borçlu: 

(a) Projenin gelecekteki işletmesi hakkında Banka, kabul edilebilecek ilkeler 

esas alınarak bir plan hazırlayacak ve bu planı Kapanış Tarihi'nden en geç 6 ay sonra veya 

bu amaçla Banka ve Borçlu 'nun üzerinde anlaşacakları daha ileri bir tarihte, Banka'ya 

verecektir. 
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(b) Banka 'yı sözü edilen plan üzerinde görüş alışverişinde bulunmaya teşvik 

edecektir. 

M A D D E IV 

Mali Taahhütler 
Bölüm 4.01: 

(a) Borçlu işlemlerini ve mali durumunu yansıtacak şekilde , kabul gören muhasebe 

kurallarına uygun olarak, kayıt ve hesaplarım tutacak ve projeye ilişkin işlemlerin, 

kaynakların ve harcamaların kaydım ayrı olarak tutacaktır, 

(b) Borçlu; 

(i) Özel Hesaplara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kayıtlarını, 

hesaplarını ve mali raporlarını (bilanço, kar/zarar tablosu ve i lg i l i raporlar) her 

mali yıl için, Banka'ca kabul edilebilir nitelikteki ve Eylül 1998'e kadar 

istihdam edilecek bağımsız denetçilere, kabul görmüş denetim prensiplerine 

uygun olarak denetlettirecektir. 

(ii) Hazır olur olmaz fakat her koşulda her yılın sona ermesinden en geç 6 

ay sonrasına kadar, (A) denetimi yapılmış o yıla ait yukarıdaki pragraf (a)'da 

belirtilen mali raporların tasdikli örnekleri ve (B) Kapsamı ve detayları Banka 'ça 
makul ölçülerde talep edilen, sözü edilen denetçiler tarafından hazırlanacak 

denetim raporlarını Banka'ya verecektir. 

(iii) Banka tarafından zaman zaman makul ölçüler dahilinde talep edilen 

sözkonusu kayıtlar, hesaplar ve mali raporlar ile denetçi raporlarına ilişkin diğer 

bilgileri Banka'ya verecektir. 

(c) İkraz Hesabından, harcama beyanları esas alınarak çekimlerin yapıldığı 

harcamalar için, Borçlu; 

(i) B u bölümün (a) paragrafına uygun olarak, söz konusu harcamaları 

gösteren kayıt ve hesaplarını tutacaktır. 

(ii) Harcamaları belgeleyen tüm kayıtlan (kontratlar, siparişler, faturalar, 

makbuzlar, alındı belgeleri ve diğer dokümanlar) İkraz Hesabından son çekişin 

yapıldığı mali yıla ilişkin denetim raporunun Banka'ya ibrazından itibaren bir yıl 

sonrasına kadar muhafaza edecektir. 

(iii) Banka temsilcilerinin söz konusu kayıtlan incelemesini mümkün 

kılacaktır. 
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(iv) Söz konusu kayıt ve hesapların bu Bölümün (b) pragrafındâ belirtilen 

yıllık denetime dahil edilmesini ve denetim raporlarında, bağımsız denetçilerce, 

inceleme yapılan mali yıl için sunulan harcama beyanları ile bunların 

hazırlanmasına ilişkin işlemler ve iç denetimlerin i lg i l i meblağların çekişlerini 

desteklemek üzere güvenilir olduklarım belirten müstakil bir görüş verilmesini 

temin edecektir. 

Bölüm 4.02: Borçlu: 

(a) Her yılın 31 E k i m tarihi itibariyle, bir sonraki yıl için öngörülen tarife politikasını 

iletecektir. 

(b) Borçlu 'nun makul seviyelerde kapasite kullanımı ile etkin işletme yapabilmesini 

sağlayacak ve {!) Borçlu 'nun işletme masraflarım (ii) özel işlemlerinin, su temini ve 

kanalizasyon sistemlerini çalıştırmasından ve personel, enerji, genel idame, kimyevi 

maddeler ve diğer tüketim ve birlikte verdiği hizmetlerin maliyeti olarak yansıttığı 

masrafları (iii) Borçlu 'nun gelecekteki yatırım programına, Bankaca uygun görülen 

katkılarını (iv) Borç lu 'nun tüm borç geri ödemelerini, karşılayacak şekilde tarifeler 

belirleyecektir. 

(c) Tarifeleri her ay, bir önceki ay içinde Garantör 'ün Tüketici Fiyat Endeksi ya da 

Banka'ca kabul edilecek başka bir göstergedeki değişimleri yansıtacak şekilde 

ayarlayacaktır. 

(d) Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, 2000 takvim yılından başlamak üzere Temmuz 

ve Ağustos aylarında, bir önceki Haziran ayında tahakkuk ettirilen tarifelerin ik i katı tarife 

tahakkuk ettirilecektir. 

Bölüm 4.03. Borçlu; 

(a) Özel işletmeci ile gözden geçirip üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, her takvim 

yılının 31 E k i m tarihinden geç olmamak üzere, bir somaki takvim yılının yatırım planını, 

projenin tamamlanmasına kadarki süreyi kapsayan geçici yatırım planı ile birlikte, tetkik 

edilmesi ve onaylanması için Banka'ya verecektir. 

(b) Sözkonusu yatırım planlarında, acil tamirler, su temini ve kanalizasyon 

sistemlerinin acil tamirat ve iyileştirme yatırımlarına tahsis edilecek fonların kullanımına 

ilişkin yatırım planının da ayrıca gösterilmesini temin edecektir.(c) Banka ile üzerinde 

anlaşıldığı şekliyle, bir sonraki yıl için yatırım planını uygulamaya koyacaktır.(d) Projemin 

B (5) ve C(4) Bölümlerinde tanımlanan acil tamirler ile su temini ve kanalizasyon 
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sistemlerinin iyileştirilmesi için ayrılan fondaki kaynaklan, ancak özel işletmeci ile işletme 

kontratım yaptıktan sonra kullanacaktır. 

Bölüm 4.04: 

(a) Banka aksini kabul etmedikçe Borçlu; (i) Orijinal borçlanma tarihi itibariyle bir 

yı ldan daha uzun vadeli borçlanmayacak, (ii) Çeşme ve Alaçatı Belediyeleri dahil olmak 

üzere hiç bir kuruluşa ikrazda bulunmayacaktıı. 

(b) B u Bölüm'deki amaçlar için, borç ancak aşağıdaki koşullar çerçevesinde alınmış 

sayılacaktır: (A) Böyle bir borç için veya böyle bir sözleşme, anlaşma veya enstrüman 

tarihindeki geri ödeme koşullarındaki değişiklikler için yapılacak bir ikraz sözleşmesi, 

anlaşması veya başka bir enstrüman altında; ve (B) Böyle bir garantiyi anlaşma tarihi 

itibariyle sağlayacak bir garanti anlaşması altında. 

MADDE V 

Diğer Yükümlülükler 
Bölüm 5.01. B o r ç l u : 

(a) Yeterli sayıda nitelikli eleman ile desteklenen ehil ve tecrübeli yönetimin 

gözetimi altında ve özel işletici ile yakın işbirliği halinde; sağlam idari, mali, mühendislik, 

çevrecilik ve kamu hizmeti uygulamaları dahilinde, işlemlerini yürütecek ve ilişkilerini idare 

edecektir. 

(b) Tesislerini, makinalarını, teçhizatım ve diğer varlıklarını devamlı olarak işletecek 

ve muhafaza edecek ve zaman zaman gerektiğinde acilen her türlü gerekli tamir ve 

yenilemeyi yapacak ve bütün bunları sağlam mühendislik, çevrecilik, mali ve kamu hizmeti 

uygulamaları dahilinde özel işletici ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirecektir. 

(c) Sorumlu sigortacılar vasıtasıyla veya Banka'ca tatminkar bulunacak diğer 

tedbirleri alarak, uygun teamüller çerçevesinde belirli risklere karşı, -belirli miktarlarda 

sigorta yaptıracak ve bunu sürdürecektir. 

MADDE VI 

BANKA'NIN HUKUKİ Y O L L A R I 

Bölüm 6.01. Genel Şartlar'ın 6.02 (p) bölümü uyarınca aşağıdaki ilave durumlar 

tanımlanmıştır: 

(a) Garantörün kanunlarının veya Banka 'nın yasal dayanaklarının, Borçlunun, bu 

anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme veya Projenin amaçlarını 

gerçekleştirme kabiliyetini maddeten ve olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesi, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 



26 Ağustos 1998 - Sayı : 23445 (Mükerrer) RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 9 

askıya alınması, yürürlükten kaldırılması, iptal edilmesi veya uygulanmasından vaz 

geçilmesi. 

(b) Borç lu 'nun Alaçatı deniz deşarjından, Banka ile üzerinde anlaşılan 

standartlara uygun kalite ve miktarda su boşaltılmasını teminen, Banka'ca tatminkar 

bulunacak yeterli tedbirler alamaması. 

Bölüm 6.02. Genel Şartların 7.01 (h) Bölümüne uygun olarak, aşağıdaki ilave 

durumlar tanımlanmıştır: 

(a) B u Anlaşma 'n ın 6.01 Bölümü (a) paragrafında tanımlanan durumun oluşması, ve 

(b) B u Anlaşma 'n ın 6.01 Bölümü (b) paragrafında tanımlanan durumun meydana 

gelmesi ve Banka tarafından Borçlu 'ya bu konuda bildirimde bulunulmasından sonra 60 gün 

süreyle devam etmesi. 

MADDE VII 

Yürürlük Tarihi; Anlaşma'nın Sona Ermesi 

Bölüm 7.01. İkraz Anlaşması 'nın yürürlüğe girmesi ile i lg i l i olarak, Genel Şartların 

12.01 (c) bölümünün kapsamına girmek üzere aşağıda belirtilen hususlar ek şart olarak 

tanımlanmıştır: 

(a) Çeşme ve Alaçatı Belediyeleri, Proje'nin uygulanması için gerekli olan 

fonları Borçlu adına sallayacaklarını ifade eden taahhüt mektubunu Banka'ya sunmuş 

olacaklardır. 

(b) Özel işletmecinin istihdamı için gerekli danışman sözleşmesi, bu anlaşmaya 

ait 4 nolu Çizelgenin II. Bölümünün B . l Kısmındaki açıklamalara uygun olarak Banka'ca 

tatminkar bulunacak referans şartlarına uygun olarak yapılacaktır. 

Bölüm 7.02. Genel Şartların 12.04 Bölümünde yer alan amaçlar için bu Anlaşma 

tarihini izleyen doksan (90) gün sonraki tarih belirlenmiştir. 

M A D D E VIII 

Borçlunun Temsilcisi, Adresler 

Bölüm 8.01. Genel Şartların 11.03 Bölümü amaçlan çerçevesinde, Borçlu 'nun 

Başkanı, Borç lu 'nun temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 
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Bölüm 8.02. Genel Şartname'nin 11.01 Bölümünde yer alan amaçlar ile i lg i l i olarak 

aşağıdaki adresler belirlenmiştir: 

Borçlu İ ç i n : 

Çeşme-Alaçatı Birliği 

Çevre Koruma Altyapı Tesisleri 

Yapma ve İşletme Birliği 

Cumhuriyet Meydanı No.2 

Çeşme-İzrnir 

Türkiye Cumhuriyeti 

Banka İ ç i n : 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 

1818 H Street. N . W . 

Washington. D .C . 20433 

Amerika Birleşik Devletleri 

Telgraf Adresi : 

I N D E V A S 

Washington. D . C . 

Teleks : 

248423 (MCI)or 

64145 (MCI) 

Yukarıdaki hususları tasdiken Taraflar, tam yetkili temsilcileri vasıtası ile, yukarıda 

yazılı gün ve yılda, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Ankara'da, bu Anlaşmanın kendi adlarına 

imzalanmasını sağlamışlardır. 

ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ adına 

Yetki l i Temsilcisi 

U L U S L A R A R A S I İMAR V E 

K A L K I N M A B A N K A S I adına 

Avrupa ve Orta Asya 

Bölgesi Başkan Yard, 

vekili 
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ÇİZELGE I 

İkraz Hasılasının Çekilmesi 

1. Aşağıdaki tablo, ikraz hasılasından finanse edilecek kalemlerin kategorilerini her 

kategoriye ikrazdan tahsis edilen miktarları ve her kategoride finanse edilecek kalemler için 

harcama oranlarını göstermektedir. 

Tahsis edilen ikraz Harcamaların Finanse edilecek 

Kategori Tutarı (Dolar eşdeğeri) %'si 

(1) İnşaat İşleri 

(a) Projenin B Bölümü için 400.000 % 85 

(B(5) Bölümü hariç) 

(b) Projenin C Bölümü için 7.300.000 % 61 

(C(4) Bölümü hariç) 

(c) Projenin B (5) Bölümü ve 400.000 %85 

C (4) Bölümü için 

(2) Mallar 

(a)Projenin A ( l ) Bölümündeki 600.000 

mallar (ofis ekipmanları); B 

Bölümündeki mallar (B(5) 

Bölümü hariç);C Bölümündeki 

mallar (C(4) Bölümü hariç) 

Dış harcamaların % 100'ü, iç 

harcamaların % 100'ü (fabrika 

çıkış fiyatları ile) ve yurtiçinden 

tedarik edilen diğer kalemlerin 

iç harcamalarının % 85' i 

(b)Projenin B (5) Bölümü ve 

C (4) Bölümü için 

400.000 

(3) Danışman, denetim, eğitim ve 

özel işletmeci hizmet ve giderleri 

T O P L A M 

4.000.000 

13.100.000 

Dış harcamaların % 100'ü, iç 

harcamaların % 100'ü (fabrika 

çıkış fiyatları ile) ve yurtiçinden 

tedarik edilen diğer kalemlerin 

iç harcamalarının % 85'i 

% 100 
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2. Bu Çizelge kapsamında; 

(a) "Dış harcamalar" terimi Borçlu'nun ülkesi dışındaki herhangi bir ülkeden temin 

edilen mal ve hizmetler için, Borçlu'nun para birimi dışında herhangi bir ülkenin para birimi 

cinsinden yapılan harcamaları ifade eder; ve 

(b) "İç harcamalar" terimi, Borçlu'nun para birimi cinsinden yapılan harcamaları 

veya Borçlu'nun kendi ülkesinden sağlanan mal ve hizmetler için yapılan harcamaları ifade 

eder. 

3. Yukarıdaki 1. paragrafa bağlı olmaksızın, bu Anlaşma tarihinden önce 

yapılan harcamalar için çekim yapılmayacaktır. 

4. Banka, ikraz Hesabından yapılacak çekimlerin, (a) sözleşme bedeli 100.000 

ABD doları eşdeğerini geçmeyen mal ve işler için, (b) tutan 100.000 ABD 

dolan eşdeğerini geçmeyen danışmanlık şirketlerinin istihdamı için, (c) tutan 

50.000 ABD Dolan eşdeğerini geçmeyen bireysel danışman istihdamı için, 

Banka tarafından Borçlu'ya bildirilecek şart ve esaslar çerçevesinde, harcama 

beyanlarına göre yapılmasını isteyebilir. 

ÇİZELGE 2 

Projenin Tanımı 
Projenin hedefleri : (a) Çeşme - Alaçatı bölgesinde su temini ve kanalizasyon 

hizmetlerinin yönetimi için yeni kurumsal yapılanmayı gerçekleştirmek, (b) özel işletmeci 

tarafından idare edilerek söz konusu hizmetlerin etkinliğini arttırmak, (c) sözü edilen 

bölgede, su kalitesi, kanalizasyon hizmetleri ve çevre koşullarını iyileştirmektir. 

Proje, bu amaçlara ulaşmak için, Borçlu ve Banka'nın zaman zaman üzerinde 

anlaşacakları değişiklikleri de içermek kaydıyla aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 

Bölüm A : Kurumsal Gelişme 

(1) Muhasebe kontrol, danışmanlık hizmetleri, eleman eğitimi ve amaca uygun 

ofis donanımını kapsayacak şekilde, Borçlu'nun teknik ve mali yönetim sistemlerinin ihdas 

edilmesi. 

(2) Danışmanlık hizmetleri çerçevesinde, su temini ve kanalizasyon hizmetlerini 

geliştirebilmek için, özel işletmecinin istihdamı ve yönlendirilmesi konularında Borçlu'ya 

yardımcı olmak. 

(3) Proje gözetim faaliyetleri için, danışmanlık hizmetleri çerçevesinde 

Borçlu'nun güçlendirilmesi. 
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(4) Deniz suyu kalitesinin izlenmesi ve korunması dahil olmak üzere, çevre 

konularında danışmanlık hizmetleri çerçevesinde, Borçlu 'nun güçlendirilmesi. 

Bölüm B : Su Temin Sistemi 

(1) Ildır bölgesindeki kuyularda hidrojeolojik araştırmaların yapılması ve 

yerleşim bölgelerindeki ölçüm ve klorlaşmanın geliştirilmesi. 

(2) Ildır Bölgesindeki kuyuların yerlerinin değiştirilmesi ve çalışma şartlarını 

iyileştirmek için pompa istasyonlarının rehabilitasyonu. 

(3) Ildır Bölgesindeki yeraltı suyuna deniz suyunun karışmasını engellemek 

üzere, 500 metre uzunluğunda, ortalama 40 metre derinlikte 330 adet enjeksiyon kuyusu 

içeren bir su bariyerinin inşası. 

(4) Su üretimi, bölgesel ölçüm ve klorlama için ekipmanın temini ve tesisi. 

(5) Temiz su temin sisteminin acil tamir ve iyileştirmesi. 

(6) Su temin sisteminin küçük çapta genişletilmesi. 

Bölüm C : Kanalizasyon Çalışmaları 

(1) Çeşme, Alaçatı ve Ilıca bölgelerinde, ev atıkları dahil, kanalizasyon 

şebekelerinin inşası ve Çeşme bölgesinden Ilıca'ya ana kanalizasyon borularının 

kurulmasını kapsayacak şekilde mevcut kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesi ve 

genişletilmesi suretiyle şebekenin gelişme ve iyileştirilmesinin sağlanması. 

(2) Seçilen dört pompa istasyonu için teçhizatın temin ve tesisi. 

(3) Çeşme ve Alaçat ı 'dan gelen atık sulan birleştirerek, mevcut Alaçatı deniz 

çıkışından denize boşaltmak üzere, ön arıtmak kanalizasyon tesisini kurmak. 

(4) Kanalizasyon sisteminin acil tamir ve iyileştirmesi. 

*** 

Proje'nin 30 Haziran 2003 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. 
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ÇİZELGE 3 

Amortizasyon Çizelgesi 

Ana Para Ödemesi 

Ödeme Tahakkuk Tarihi (Dolar Bazında) * 

15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde 

15 Aralık 2003'den başlayarak 

15 Aralık 2014'e kadar 545.000 

15 Haziran 2015'de 565.000 

*Bu kolondaki rakamlar, Genel Şartlar'a ait Bölüm 4.04 (d) verilenler 

hariç olmak üzere,geri ödenecek Dolar miktarını göstermektedir. 

ÇİZELGE 4 

Tedarik 
Bölüm 1. Mal ve İşlerin Tedariki 
Kısım A: Genel 

Mallar ve işler, Banka 'n ın ve Ocak 1995'de yayımlanan ve Temmuz ve Ağustos 

1996 ile Eylül 1997'de revize edilen " I B R D İkrazları ve I D A Kredileri çerçevesinde 

yapılacak Tedarikler için Kılavuz" (Kılavuz) unun Bir inci k ısmı 'nın hükümlerine uygun 

olarak tedarik edilecektir. 

Kısım B: Uluslararası Rekabete Açık İhale 

B u kısmın C Bölümünde belirtilenler dışında, işler, Kılavuzun II inci Bölümü ve Ek-

I ' in 5 inci paragrafında belirtilen hükümler dahilinde ihale edilen kontratlar ile tedarik 

edilecektir. 
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Kısım C: Diğer Tedarik Yöntemleri 

1. Rekabete Acık Milli İhaleler 

Her bir kontrat için 3.500.000 A B D dolarının eşdeğeri altında bir değere malolacağı 

tahmin edilen ve toplam tutan 4.000.000 A B D doları eşdeğerini geçmeyecek, işler, 

Kılavuzun 3.3 ve 3.4 paragrafları hükümleri çerçevesinde ihale edilecek kontratlar ile 

tedarik edilir. 

2. Uluslararası Satınalmalar 

Maliyet i her bir kontrat için 400.000 A B D doları eşdeğeri altında tahmin edilen ve 

toplam tutan 500.000 A B D doları eşdeğerini geçmeyen mallar, Kılavuz'un 3.5 ve 3. 6 

paragrafları hükümleri çerçevesinde uluslararası satınalma usulleri dahilinde ihale edilen 

kontratlar ile tedarik edilir. 

3. Milli Satınalmalar 

Maliyeti her bir kontrat için 100.000 A B D doları eşdeğerinin altında tahmin edilen 

ve toplam miktarı 500.000 A B D dolan eşdeğerini geçmeyecek mallar, Kı lavuz 'un 3.5 ve 3.6 

paragrafları hükümleri çerçevesinde mi l l i satınalma usulleri dahilinde ihale edilen kontratlar 

ile tedarik edilir. 

4. Küçük İslerin Tedariki 

Maliyeti her bir kontrat için 100.000 A B D dolan eşdeğerinin altında tahmin edilen 

ve toplam tutan 500.000 A B D Dolarını geçmeyen işler, yazılı bir davete cevap veren üç (3) 

ehil yerli firmadan alman teklifler bazında götürü, sabit fiyat kontratları ile tedarik edilir. 

Davette işin temel özellikleri, talep edilen işi bitirme süresi, Bankaca uygun görülen temel 

Anlaşma Formu ve gerektiği hallerde ilgili çizimler de dahil olmak üzere işin detaylı 

açıklaması yapılacaktır. İhale, talep edilen iş için en düşük fiyatı veren ve kontratı 

tamamlamak için yeterli tecrübe ve kaynaklan bulunan yükleniciye verilecektir. 

Kısım D: Tedarik Kararlarının Banka Tarafından Gözden Geçirilmesi 

1. Tedarik Planlaması 

İhale için ön yeterlik seçimleri veya kontrat ihaleleriyle i lgi l i davette bulunulmadan 

önce Kı lavuz 'un 1 no.lu Ekinin birinci paragrafı hükümleri çerçevesinde B a n k a ' n ı n gözden 

geçirmesi ve onayım almak için önerilen tedarik planı Banka'ya iletilecektir. Tüm mal ve 

işlerin tedariki, Banka tarafından onaylanan tedarik planı ve sözü edilen birinci paragraf 

hükümlerine göre yapılacaktır. 
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2. Ön İnceleme 

(a) (i) B u Bölümün B Kısmındaki hükümlere göre ihale edilen tüm kontratlara, (ii) 

birinci kontrat ile maliyeti 1.000.000 A B D dolan eşdeğeri ve üzerinde tahmin edilen ve bu 

Bölümün C. 1 Kısmındaki hükümlere göre ihale edilen tüm kontratlara, Kılavuz 'un 1 no.lu 

Ekinin 2 ve 3 üncü paragraflarında belirtilen usuller uygulanacaktır. 

(b) B u Bölümün C.4 kısmındaki hükümler dikkate alınarak ihale edilen i lk kontrata 

aşağıdaki usuller uygulanacaktır. 

(i) Kontratın uygulanmasından önce, Borçlu, spesifikasyonların bir kopyasını 

ve taslak kontratı Banka'ya gönderecektir. 

(ii) İlave olarak, Kılavuz'un 1 no.lu Ekinin 2 (f), 2 (g) ve 3. paragraflarında 

belirtilen usüller uygulanacaktır. 

3. Sonraki İnceleme 

B u Kısmın 2 nci paragrafındaki hükümler çerçevesinde düzenlenmeyen her kontrat 

için, Kı lavuz 'un 1 no.lu Ekinin 4 üncü paragrafındaki usuller uygulanacaktır. 

Bölüm II: Danışmanların İstihdamı 

Kıs ım A : Genel 

Danışmanlık hizmetleri, Banka tarafından Ocak 1997'de yayımlanan "Dünya 

Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçimi ve İstihdamına İlişkin Kılavuz" 

(Danışmanlık Kılavuzu) nun Giriş Bölümü ve IV . Kısmındaki hükümler ile, bu Ç i z e l g e n i n 

II. Bölümündeki hükümlere uygun olarak tedarik edilir. 

Kısım B: Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim 

1. B u Bölümün C kısmındaki düzenlemeler dışında, özel işletmeci hizmetleri ile özel 

işletmeci istihdamı konusunda Borçlu 'ya yardım amaçlı danışmanlık hizmetleri de dahil 

olmak üzere genel danışmanlık hizmetleri, Danışmanlık Kılavuzu'nun II. Kısmının 1 nolu 

Ek in in 3 üncü paragrafı, 2 nolu E k i ve 3.13 den 3.18 e kadar olan paragraflarındaki, 

danışmanların kalite ve maliyete dayalı seçimine ilişkin hükümleri dahilinde tedarik edilir. 

2. Aşağıdaki hükümler, önceki paragrafın hükümleri dahilinde ihale edilecek kontratlar 

ile tedarik edilecek danışmanlık hizmetlerine uygulanacaktır. Her bir kontrat için tahmin 

edilen maliyeti 200.000 A B D dolan eşdeğerinin altında olan inşaat kontrolü ve mali denetim 

hizmetleri için oluşturulan kısa liste, Danışmanlık Kılavuzu'nun 2.7 paragrafındaki 

hükümlere uygun olarak tamamen mi l l i danışmanlardan oluşabilir. 
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Kısım C: Danışmanların Seçimine İlişkin Diğer Usuller 

1. En Düşük Maliyet Seçimi 

Her bir kontrat için maliyeti 200.000 A B D doları eşdeğerinden daha az tahmin 

edilen, Proje'nin A Bölümündeki denetim hizmetleri, Danışmanlık Kılavuzu'nun 3.1 ve 3.6 

paragraflarındaki hükümlere uygun olarak ihale edilen kontratlar dahilinde tedarik edilebilir. 

2. Bireysel Danışmanlar 

Proje'nin A Bölümündeki mühendislik hizmetleri ve mali hizmetler Danışmanlık 

Kı lavuzu 'nun 5.1 den 5.3 e kadar olan paragraflarındaki hükümlere uygun olarak bireysel 

danışmanlara ihale edilen kontratlar çerçevesinde tedarik edilir. 

Kısım D; Danışmanların Seçiminin Banka Tarafından İncelenmesi 

1. Seçim İşleminin Planlaması 

Danışmanlara herhangi bir talep yapılmadan önce, Proje kapsamında danışmanların 

seçimi için öngörülen Tekl i f Planı, Danışmanlık Kılavuzu'nun 1 nolu Ekindeki 1. paragraf 

hükümlerine uygun olarak, gözden geçirmesi ve onayı için Banka'ya bildiril ir . Tüm 

danışmanlık hizmetlerinin seçimi, Banka tarafından onaylandığı şekilde söz konusu plan ve 

sözü edilen 1. paragraf hükümlerine uygun olarak yapılır. 

2. Ön İnceleme 
(a) Maliyeti 50.000 A B D Dolan eşdeğeri veya daha fazla tahmin edilen, 

danışmanlık firmalarının istihdamına ilişkin her bir kontrat için, Danışmanlık Kılavuzu'nun 

1 nolu Ekindeki 1,2 (paragraf 2 (a) 'nın üçüncü alt paragrafı hariç) ve 5 inci paragraflarında 

belirtilen usuller uygulanır. 

(b) Maliyeti 50.000 A B D dolan eşdeğeri veya daha fazla tahmin edilen bireysel 

dan ışmamamı istihdamına yönelik her bir kontrat için, danışmanın ehliyeti, tecrübesi, 

referans şartlan ve istihdam şartlarına ilişkin bilgileri gözden geçirme ve onay için Banka'ya 

iletilecektir. Kontrat ancak B a n k a ' n ı n onayından sonra kesinleştirilebilir. 

3. Sonraki İnceleme 

B u bölümün birinci paragrafına göre düzenlenmeyen her bir kontrata, Danışmanlık 

Kı lavuzu 'nun 1 nolu Ek in in 4 üncü paragrafındaki usuller uygulanır. 
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ÇİZELGE 5 

Uygulama Programı 

1. Borçlu 31 Mart 1999 tarihine kadar, şekil ve şartlan Banka tarafından 

tatminkar bulunan bir yönetim sözleşmesi çerçevesinde su ve kanalizasyon 

sistemlerini işletecek bir özel işletmeciyi istihdam edecektir. 

2. Borçlu; 

(a) Projenin yürütülmesi ve hedeflere ulaşılması için, Banka ile Borçlu arasında 

mutabık kalınan göstergelere uygur olarak, devamlı olarak gözetim ve 

değerlendirme yapabilmesini sağlayacak politikalar ve işlemleri ihdas edecektir. 

(b) Bankaca tatminkar bulunacak faaliyet programı çerçevesinde her yıl 31 Ekim 

tarihine kadar hazırlayıp Bankaya vereceği bir rapor ile bu kısmın (a) paragrafına 

göre yürüteceği denetim ve değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını, rapor tarihine 

kadar projenin yürütülmesinde sağlanan ilerlemeyi ve gelecek dönemde projenin 

etkin olarak yürütülmesi ve amaçların gerçekleştirilmesini teminen alınacak 

önlemleri açıklayacaktır. 

(c) B u paragrafın (b) alt paragrafında belirtilen raporu, her yılın 31 Aralık 

tarihine kadar Banka ile birlikte gözden geçirecek, sözü edilen raporun sonuç ve 

tavsiyeler bö lümü ile Bankanın görüşleri doğrultusunda Projenin etkin bir şekilde 

tamamlanmasını ve hedeflerine ulaşılması için gerekli önlemleri alacaktır. 

3. Borçlu, en azından Projenin tamamlanmasına kadar ve daha sonra çevreye 

ilişkin gereksinmeleri açısından; 

a) Bankaca tatminkar bulunan standart ve işlemler çerçevesinde ve düzenli bir 

şekilde, Alaça t ı 'da deniz deşarjındaki suyun kalitesini sözkonusu çıkışın fiziki 

şartlarını değerlendirmeye yönelik özel parametreler için örnek almak dahil olmak 

üzere gözet im alt ında tutacak, 

b) Müdahale gerektiği takdirde suyun kalitesinin Bankaca kabul edilen 

standartlara kısa sürede getirilmesini teminen gerekli tüm önlemleri alacaktır. 

4. Borçlu, 30 Eylül, 1998 tarihine kadar yasal izni olmayan özel mülkiyetli 

kuyular ile Belediye ve M i l l i Sağlık Normlarım ihlal eden kuyuların iptal edilmesini 

sağlayacak ve Bankaca yeterli bulunacak bir planı hazırlayarak, Bankaya verecektir. 
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ÇİZELGE 6 

Özel Hesap 

1. B u Çizelge çerçevesinde; 

(a) "Uygun Kategori" terimi bu Anlaşma'nın 1 nolu Çizelgesinde paragraf 1'de 

belirtilen (1), (2) ve (3) nolu kategorileri ifade eder. 

(b) "Uygun Harcamalar" terimi, Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul 

ölçülerdeki maliyetlerine ilişkin harcamaları belirtir ve bu Arılaşmanın 1 nolu 

Çizelgesi hükümleri uyarınca ilgili uygun kategorilere zaman zaman tahsis edilen 

İkraz hasılasından finanse edilecek harcamaları ifade eder. 

(c) "Onaylanmış Tahsisat", İkraz hesabından çekilerek, bu Çizelgenin 3 (a) 

paragrafına göre açılan Özel Hesaba yatırılacak 1.000.000 A B D Doları eşdeğeri bir 

miktardır. Ancak, Banka tarafından aksi kabul edilmedikçe, İkraz Hesabından 

çekişler toplamı ile Genel Şartların 5.02 Bölümüne göre Banka tarafından yürürlüğe 

sokulacak tüm özel taahhütler tutarı toplamı 2.000.000 A B D Dolan eşdeğerine 

ulaşıncaya kadar, Onaylanmış Tahsisat, 500.000 A B D Dolan eşdeğeri ile 

sınırlandırılacaktır. 

2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu Çizelgenin hükümlerine uygun, olarak 

sadece Uygun Harcamalar için yapılacaktır. 

3. Banka Özel Hesabın uygun şekilde açıldığına dair yeterli kanıtı edindikten 

sonra, Onaylanmış Tahsisatın çekişleri ve Özel Hesabı yenilemek amacıyla yapılacak 

somaki çekişler aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

(a) Onaylanmış Tahsisat hesabından yapılacak çekişler için, Borçlu Banka'dan 

toplam onaylanmış tahsisatı geçmemek üzere Özel Hesaba depozit için talep veya 

taleplerde bulunacaktır. Söz konusu talep / talepler doğrultusunda Banka, Borçlu 

adına talep edilen miktarda İkraz Hesabından çekiş yaparak Özel Hesaba yatıracaktır, 

(b) (i) Özel Hesabın yenilenmesi için, Borçlu Bankanın belirleyeceği 

aralıklarla Banka'dan Özel Hesaba para yatırılmasını talep edecektir. 

(ii) Talep öncesinde veya talep sırasında, Borçlu bu Çizelgenin 4 üncü 

paragrafına göre yenileme talebine ilişkin ödemeler için gerekli belge 

ve delilleri Bankaya sunacaktır. Her bir talep için, Banka Borçlu 'nun 
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talep ettiği ve sözü edilen dokümanlar ve diğer deliller ile 

belgelendirilen uygun harcamalar için Özel Hesaptan ödeme yapıldığım 

gösteren tutar kadar Borçlu adına İkraz Hesabından çekiş yaparak, Özel 

Hesaba yatıracaktır. Banka tarafından İkraz Hesabından çekilen tüm 

depozitler ilgili Uygun Kategoriler altında, ve sözü edilen dokümanlar 

ve diğer belgelerle ödemeleri ispatlanan tutarlarda olmalıdır. 

4. Borçlu tarafından Özel Hesaptan yapılan her ödeme için, Bankanın makul 

talebi üzerine Borçlu söz konusu ödemenin uygun harcamalar için yapıldığım 

gösteren belgeler ve diğer delilleri Bankaya sunacaktır. 

5. Bu Çizelge'nin 3 nolu paragrafı hükümleri ile sınırlı olmaksızın, aşağıda 

yazılı durumlarda Banka'dan Özel Hesaba başka bir meblağ yatırması 

istenilmeyecektir: 

(a) Eğer, herhangi bir zamanda Banka, Genel Şartların V no.lu maddesi ve bu 

Anlaşma'nın 2.02 no.lu Bölümü'nün (a) paragrafı hükümlerine uygun bir şekilde 

bundan sonraki bütün çekimlerin Borçlu tarafından İkraz Hesabı'ndan doğrudan 

doğruya yapılması gerektiğini tespit ederse; 

(b) Eğer Borçlu, bu Anlaşmanın 4.01 (b) (iii) no.lu Bölümü'nde belirtilen süre 

içinde, Özel Hesaba ilişkin kayıtların ve hesapların denetimi ile ilgili olarak 

sözkonusu kısım uyarınca Banka'ya sunulması gereken herhangi bir denetim 

raporunu Banka'ya sunmada başarısız olursa; 

(c) Eğer, herhangi bir zamanda Banka, Genel Şartlar'ın 6.02 no.lu Bölümü 

hükümleri uyarınca, Borçlu'nun, İkraz Hesabı'ndan çekimler yapma hakkının 

tamamen veya bir kısmının askıya alınması konusundaki niyetini Borçlu'ya 

bildirmişse, veya 

(d) İlgili uygun kategoriye tahsis edilmiş bulunan İkrazın toplam çekilmemiş 

miktarından, Proje'nin ilgili Bölümü'ne ilişkin olarak Genel Şartların 5.02 no.lu 

Bölümü uyarınca Banka tarafından girilen bütün özel taahhüdün bakiye miktarı 
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çıkarıldıktan sonra kalan miktar Onaylanmış Tahsisatın ik i k a t ı n ı n karşılığına eşit 

olduğunda. Bundan sonra, i lg i l i uygun kategorilere tahsis edilmiş İkrazın kalan 

çekilmemiş miktarının çekilmesi, Banka'nın belirleyerek Borçlu 'ya bildireceği 

prosedürlere göre yapılacaktır. B u şekilde yapılacak daha sonraki çekimler, 

Banka 'n ın bu bildirim tarihi itibariyle i lgi l i Özel Hesapta kalan sözkonusu 

meblağların uygun harcamalar için yapılacak ödemelerde kullanılacağı hususunda 

tatmin olduğu ölçüde ve ancak bundan sonra yapılacaktır. 

6. (a) Eğer Banka, herhangi bir zamanda, Özel Hesap'tan yapılan herhangi 

bir ödemenin; (i) bu Çizelge'nin 2 no.lu paragrafındaki hükümlere uymayan bir 

harcama için veya uygun olmayan bir miktarda yapıldığını tespit ederse; veya (ii) bir 

ödeme Banka'ya verilen bir belge ile kanıtlanamazsa; bu gibi durumlarda Banka 'nın 

ihbarı üzerine Borçlu derhal; (A) Banka'nın isteyebileceği ilave kanıtları sağlayacak; 

veya (B) bu ödeme miktarına veya kabul edilmeyen veya kanıtlanamayan bölümüne 

eşdeğer meblağı Özel Hesaba yatıracaktır (veya, Banka 'nın isteğine göre Banka'ya 

iade edecektir). Banka ile aksine mutabakat sağlanmadıkça, Borçlu, duruma göre, bu 

şekilde kanıt sağlayıncaya veya meblağı yatırıncaya veya iade edinceye kadar; i lgi l i 

Özel Hesaba Banka tarafından ilave meblağ yatırılmayacaktır. 

(b) Banka, herhangi bir zamanda i lg i l i Özel Hesap'ta bulunan bakiye herhangi 

bir miktarın, uygun harcamalar için yapılacak ilerideki ödemelerin karşılanması için 

gerekli olmadığını tespit ettiği takdirde; Borçlu, Banka 'nın bildirimi üzerine derhal 

sözkonusu bakiye miktarı Banka'ya iade edecektir. 

(c) Borçlu, Banka'ya bildirimde bulunmak suretiyle, Özel Hesapta bulunan 

meblağın tamamını veya herhangi bir bölümünü Banka'ya iade edebilir. 

(d) B u Çizelge'nin 6 (a), (b) ve (c) paragrafları uyarınca Banka'ya yapılacak 

iadeler; Genel Şartlar da dahil olmak üzere bu Anlaşmanın i lgi l i hükümlerine 

uygun olarak müteakip çekim veya iptal için İkraz Hesabı 'na alacak 

kaydedilecektir. 
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İKRAZ NO. 4315 TU 

GARANTİ ANLAŞMASI 

T Ü R K İ Y E CUMHURİYETİ(Garantör) ve U L U S L A R A R A S I İ M A R 
V E K A L K I N M A B A N K A S I (Banka) arasında ,1998 tarihinde 
imzalanan anlaşma kapsamında, 

(A) Garantör ve Çeşme-Alaçatı Birliği (Borçlu), İkraz Anlaşması'nın 2. 
Çizelgesinde tarif edildiği üzere fizibilite ve öncelik yönüyle tatmin 
edici bulunan Proje ile ilgili olarak Banka'dan söz konusu projenin 
finansmanına yardımcı olmasını talep etmiştir. 

(B) Banka ve Borçlu arasında bu tarihte akdedilen İkraz Anlaşması 
uyarınca, Banka Borçlu'ya on üç milyon yüz bin dolarlık ($13.100.000) 
bir krediyi, İkraz Anlaşmasında dikte edilen maddeler ve koşullar 
çerçevesinde vermeyi kabul eder. Ancak, bu anlaşmanın geçerli olması 
için Garantör, bu Anlaşma çerçevesinde Borçlu'ya yüklenen 
yükümlülüklerini garanti ettiğini kabul etmelidir. 

Bu kapsamda Banka'nın Borçlu ile böyle bir ikraz Anlaşması'na 
girmesi ile ilgili olarak Garantör, Borçlu ile ilgili yükümlülükleri garanti 
etmeyi kabul etmektedir. 

Böylece, taraflar aşağıdaki maddelere uygun olarak anlaşmayı kabul 
ederler: 

MADDE I 

Genel Şartlar;Tanımlar 

Bölüm 1.01 Bu Anlaşma'nın esas bölümünü, Banka ile ilgili 30 Mayıs 
1995 tarihli "Tek Para Cinsi Borçlar için İkraz ve Garanti Anlaşmalarına 
Uygulanan Genel Şartlar" (2 Aralık 1997'ye dek belirli eklemeler yapılmış 
olan) (Genel Şartlar) oluşturur. 

Bölüm 1.02 İçerikte aksi belirtilmediği sürece, Genel Şartlar'da ve İkraz 
Anlaşması'ndaki Bölüm 1.02 ile önsözünde tanımlanan çeşitli terimler 
bulundukları yerde belirtilen anlamlarım taşırlar. 
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M A D D E II 

Garanti 

Bölüm 2.01 Garantör, İkraz Anlaşması'na ait Çizelge 2'de ortaya konan 
Proje amaçlarını taahhüt ettiğini beyan eder ve Garanti Anlaşma'sının 
gerektirdiği yükümlülüklere hiçbir şekilde bir kısıtlama veya sınırlama 
getirmeyecek şekilde, İkraz Anlaşmasında ortaya konan Borçlu'nun 
yükümlülükerini zamanında yerine getirmemesinden doğabilecek, Borç'la 
ilgili anapara, faiz ve cezalar ile ön ödeme kesintisini koşulsuz ve kefil değil 
ana borçlu olarak, vadesinde ve defaten ödemeyi garanti eder. 

Bölüm 3.01 Genel Şartlar'a ait Bölüm 11.03' de dikte edilen amaçlar 
için, Hazine Müsteşarlığı'nın Garantör'ün temsilcisi olarak hareket edeceği 
belirenmiştir. 

Bölüm 3.02 Genel Şartlar'a ait Bölüm 11.03' de dikte edilen amaçlar 
için, aşağıdaki adresler belirlenmştir: 

Garantör için: 

Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı 
İnönü Bulvarı 
Emek-Ankara 
Türkiye Cumhuriyeti 

M A D D E III 

Garantörün Temsilcisi; Adresler 

Telgraf adresi: Teleks: 

MALİYE 
Hazine, Ankara 

821-42285 
(MILYE-TR) 
veya 
821-42689 
(ANK-TR) 
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Banka için: 

Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
Amerika Birleşik Devletleri 

Telgraf adresi: Teleks: 

INTBAFRAD 248423 (MCI) 
Washington, D.C., veya 

64145 (MCI) 

Yukarıda belirtilen yıl ve günde taraflar, Türkiye Cumhuriyeti 
Ankara'da, bu Anlaşma'yı aşağıda isimleri belirtilen tam yetkili temsilcileri 
aracılığıyla imzalamışlardır. 

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ 

Adına 

Yetkili Temsilci 

U L U S L A R A R A S I İ M A R V E 
K A L K I N M A B A N K A S I 

Adına 

Bölge Başkan Yardımcısı 
Avrupa ve Orta Asya 

(vekili) 
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Dünya Bankası 
Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası 
Uluslararası Kalkınma Birliği 

N.W. Telgraf Adresi: 
Washington, D.C. INTBAFRAD 
20433 Telgraf Adresi: 
A.B.D. INDEVAS 

1818 H Street (202)477-1234 

Mektup No. 1 

8 Mayıs 1998 

Bay Aydın KARAÖZ 
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü 
Hazine Müsteşarlığı 
Emek, Ankara 
Türkiye Cumhuriyeti 

Sayın Bay : 

Burada, Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası (Banka) ile Çeşme-
Alaçatı Birliği (Borçlu) arasında aynı tarihte imzalanan İkraz Antlaşması'nın 
(Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) Kısım C.l , Bölüm 1, 
Çizelge 4'ün şartlarına değinilmektedir. Burada şunu bilmenizi isteriz ki; 
yukarıda belirtilen Proje'nin dışında finanse edilecek maddelerin amaçlan ve 
belirlenen şartlara uygun olarak hangi sözleşmeler için tedarik edileceği 
konusunda, bu işlemlerin uygulanmasında aşağıdakilere riayet edildiği takdirde 
Banka, kabul edilebilir olarak, 3 Eylül 1983 tarih ve 2886 no'lu ve 17 Mart 
1987 tarih ve 2990 no'lu Türkiye İhale Kanunları'nda tanımlandığı gibi, kapalı 
zarf usulü İhale Yöntemlerini dikkate alacaktır: 

(i) Muhtemel ihale katılımcılarının ilk ilan tarihinden itibaren en az 30 gün 
içinde teklif vermelerine izin verilecektir. 

(ii) Teklifler, bir "tahmini fiyatı" aşıyor gerekçesine dayanılarak 
reddedilemez. Teklif miktarlarının tahmin edilenden görünür bir şekilde 
yüksek olduğu durumlarda, tüm ilgili bilgi Banka'ya sağlanacak, ve 
Borçlu, Banka ile mutakabat içinde, gerek şartlan düzenleyip yeniden" 
ihale edip etmeyeceğini gerekse en düşük fiyatı veren ihale 
katılımcısıyla görüşüp görüşmeyeceğini kararlaştıracaktır. 

İlgi .İkraz No. 4315 TU 
(Çeşme - Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 
Ulusal Tedarik Yöntemleri 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25 



Sayfa: 26 RESMÎ G A Z E T E 26 Ağustos 1998 - Sayı : 23445 (Mükerrer) 

(iii) İhale ile bağlantılı olarak izlenen yöntemleri değiştirme hakkı, katılımcı 
temsilcilerinin ihale açılışında bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 
tüm katılımcılara sağlanacaktır. 

(iv) B a n k a ' n ı n finanse ettiği konularda, ulusal şirketlere tercihli uygulamaya 
yönelik hiçbir şart konulmayacaktır. 

(v) İhaleye katılmak isteyen yabancı katılımcılar için hiçbir kısıtlama 
getirilmeyecektir. 

(vi) Kamu şirketleri, (i) hukuki ve mali olarak bağımsız oldukları ve (ii) 
ticaret hukukuna göre çalıştıkları sürece tedariğe katılacaklardır. 
Borçlu'ya bağlantılı hiç bir birimin ihaleye katılmasına izin 
verilmeycektir. 

(vii) Katılımcılara, ihale teslim tarihinin bitiminden önce herhangi bir tarihte 
tekliflerini geri çekmeleri veya değiştirmeleri için izin verilecektir. 

(viii) Sözleşmeler, teklifi en düşük değerde olduğuna karar verilen ve uygun 
teknik standart ehliyete ve mali kaynaklara sahip ihale katılımcısı ile 
imzalanacaktır. İhale dökümanları, fiyata ek olarak ihale 
değerlendirmesinde gözönüne alınacak diğer uygun faktörleri de 
belirleyici nitelikte olacak ve en düşük fiyat veren katılımcının 
saptanması amacına yönelik olacaktır. 

(ix) Sözleşmeler, işlerin orjinal kapsamında tahmin edildiğinden fazla veya 
az olan iş miktarları için gerekli tarafsız düzeltmeleri sağlayacaktır. 

Tüm bunlara ek olarak, Borçlu'nun 2886 ve 2990 no'lu Kanun'da 
yapılacak herhangi bir değişiklik ve yukarda belirtilen yöntemlere uygun olarak 
tedariğe uygulanacak herhangi bir yeni yönetmelik hakkında Banka'yı 
bilgilendirmesi diğer bir şartımızdır. 

İçten Saygılarımla, 

ULUSLARARASI İMAR VE 
KALKINMA BANKASI 

(İmza) 
Avrupa ve Orta Asya Bölgesi 

Başkan Yardımcısı Vekili 

ONAYLAYAN: 
ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ 

(İmza) 
Yetkili Temsilci Tarafından 
Tarih : 8 Mayıs 1998 
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Mektup No.2 

ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ 

8 Mayıs 1998 

Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası 
1818 H Street, N W 
Washington, DC 20433 
Amerika Birleşik Devletleri 

İlgi: İkraz No. 4315 T U 
(Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 

Deniz Desarjındaki Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi 

Sayın Baylar ve Bayanlar, 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası. (Banka) ve Çeşme-
Alaçatı Birliği (Borçlu) arasında bu tarihte akdedilen İkraz Anlaşması 'nın 
(Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 5. Çizelge'sinin 3. 
paragrafında belirtilen koşullarla ilgili olarak; Borçlu'nun ekte sunulan 
dökümana uygun olarak Alaçatı'da deniz deşarjındaki deniz suyu kalitesini 
izleyeceğini belirtmek isteriz. 

İçten saygılarımızla, 

İMZA 

ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ adına 
Yetkili Temsilci 

Ek 
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Ek 
Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi 

Deniz Deşarjındaki Deniz Suyu Kalitesinin Kontrolü 
Birlik, deniz deşarjı koşullarını izlemek amacıyla spesifik eylem 

koyacaktır. Bu eylem aşağıdakileri içerecektir: 

I. Yaz aylarındaki ( Temmuz / Ağustos ) azami yağış dönemine ait su 
kalitesinin yıllık ölçümlerle değerlendirilmesi. Aşağıda belirtilen 
parametreler kontrol edilecektir: 

Fiziko-kimyasal 
• Sıcaklık 
• Erimiş oksijen 
• Tuzluluk oranı 
• Bulanıklık 
• İletkenlik 
. pH 
Kimyasal ve biyokimyasal 

• Toplam azot 
• Toplam fosfor 
• Biyokimyasal oksijen talebi 
• Kimyasal oksijen talebi 
• Silikatlar 
• Klorofil-alfa 

Bakteriyolojik kalite 
• T yo (Çürüme hızı) 
• Fekal koliform 
• Toplara koliform 

Tüm yukarıdaki testleri içerecek şekilde, yukarıda belirtilen parametrelerin 
kontrol maliyetinin, her numune için yaklaşık $6.000 civarında olacağı 
beklenmektedir. 
II. Deniz deşarjındaki fiziki durumun dalgıçlarca izlenmesi 
gerçekleştirilecektir. Ölçümler, kıyı şeridinden itibaren farklı mesafelerde ve 
farklı derinliklerde sürdürülecek olup, merkez hattının deniz deşarjını takip 
edeceği bir karelaj sistemi çerçevesinde yürütülecek; bu kapsamdaki iki paralel 
hat ise merkez hattın her iki kenarına 1000 metre mesafede olacaktır. Kıyı 
şeridine olan mesafeler ise şöyledir: 1.650, 1.300 ve 2300 metre. Çalışmalar 
toplam 12 lokasyonda ve sırasıyla 0 (yüzeyde), 5, 10 ve 20 metre derinliklerde 
sürdürülecektir. Deşarjın fiziki koşul lar ının izlenmesi toplam maliyetinin 
$10.000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 
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Mektup No. 3 
ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ 

8 Mayıs 1998 

Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası 
1818 H St.,NW 
Washington, DC 20433 
Amerika Birleşik Devletleri 

İlgi: İkraz No. 4315 TU 
(Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 
Performans Göstergeleri . 

Sayın Baylar veya Bayanlar: 

Bu yazı, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ile Çeşme-
Alaçatı Birliği (Borçlu) arasında aynı tarihte imzalanan İkraz Antlaşması'ndaki 
(Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 5. Çizelgenin 2. 
Paragrafının şartlan ile ilgilidir. 

Borçlu, bu yazı ekinde belirtilen göstergelerin, Proje'nin gelişimini 
izleyip değerlendirmek ve böylece hedeflere ulaşmak için baz alınacağını 
burada Banka'ya garanti etmektedir. 

İçten Saygılarımla, 

ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ 
(İMZA) 

Yetkili Temsilci 

E K 
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E K 

P E R F O R M A N S G Ö S T E R G E L E R İ 

G Ö S T E R G E L E R Gerçek Projeksiyonlar 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ildir kuyularında üretilen su 3.9 4.0 4.0 4.3 4.7 5.2 5.5 
(milyon m 3) 
i letkenlik (micro mhos/cm) T B D T B D T B D T B D T B D T B D T B D 
Artık K lo r ' (mg / 1 ) 0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Fekal K o l i f o r m 2 (FC/100 mi) pos T B D 0 0 0 0 0 

Faturaları an Su (milyon m 3) 1.3 i .3 1.5 1.8 2.1 2.5 2.8 
Kayıp (üretimin %) % 6 8 % 6 7 % 6 3 % 5 9 %56 %53 % 5 0 
Su bağlantıları sayısı 15,625 16,158 17,159 18,921 20,781 22,757 24,080 
Atık su bağlantıları sayısı 862 891 923 2,388 2,470 2,556 3,969 
Fatura Toplama (faturalanan su (%) 85 85 85 87 90 92 95 

Tar i fe Sev iye le r i 3 {Sim3) 
İk i aylık en yüksek seviye 
(Temmuz-Ağustos) 0.74 1.52 1.82 2.31 2.46 2.46 2.46 
En düşük seviye 0.74 0.76 0.91 1.16 1.23 1.23 1.23 
Yı l l ık ortalama 0.74 0.89 1.18 1.50 1.60 1.60 1.60 
Hesaplanan su birim maliyeti ( $ W ) 0.53 0.52 0.49 0.45 0.41 0.38 0.36 
Çalışma o ran ı 4 0.71 0.58 0.42 0.30 0.26 0.24 0.22 

T B D (Kararlaştırılacak) 

Dağıtım sisteminde ve meskenlerin içinde 
2 Meskenlerde, kamu binalarında ve plajlarda 
3 Eşdeğer tarife, toplam işletme gelirlerinin (su ve kanalizasyon tarifeleri, 

bağlantı ücretleri, yatırıma katkılar, vb.) faturalanan suya bölünmesi ile elde 
edilir. Tarife, cari fiyatlarda gösterilir. 

4 Gelirlere bölünmüş İşletme Giderleri 
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Mektup No.4 

ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ 

8 Mayıs, 1998 

Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
Amerika Birleşik Devletleri 

İlgi: İkraz No. 4315 TU 
(Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 
Temsilciler 

Sayın Baylar ve Bayanlar: 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) ile Çeşme-Alaçatı 
Birliği (Borçlu) arasında aynı tarihli İkraz Anlaşması (Çeşme-Alaçatı Su 
Temini ve Kanalizasyon Projesi) ile ilgili olarak, Banka'ya aşağıdaki 
yükümlülükler taahhüt edilir: 

1. Borçlu, herhangi bir davada, davacı veya davalı olarak, finansal 
konumunu ciddi biçimde etkileyecek şekilde taraf değildir. 

2. Borçlu, normal iş ortamının dışında, muhtemel sonuçlarının 
finansal durumunu maddesel olarak kötü şekilde etkileyecek 
biçimde önemli hiçbir anlaşmaya veya yükümlülüğe taraf 
değildir. 

3. Borçlu'ya ait hiçbir borçla ilgili herhangi bir ipotek, rehin, şarj, 
öncelik veya haciz söz konusu olmadığı gibi, bu tür ipotek, rehin, 
şarj, öncelik veya hacize yol açabilecek herhangi bir sözleşme 
veya düzenleme de söz konusu değildir. 
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4. Borçlu'ya ait herhangi bir borçla ilgili olarak; ana para, faiz ve 
cezalı geri ödeme konularında herhangi bir aksaklık söz konusu 
olmamıştır. 

5. Söz konusu İkraz Anlaşması'nın uygulamaya konarak İkrazın 
gerçekleşmesi ile ilgili olarak oluşacak koşullar, Borçlu'ya ait 
mevcut herhangi bir anlaşma, imtiyaz, ruhsat veya müsade veya 
herhangi bir yasa, kanun, hüküm, kural veya benzer nitelikte 
herhangi bir hukuki kararla ilgili bir ihlale neden olmayacak ve 
Borçlu aleyhine uygulamaya konabilecek cezai şartlar 
oluşturmayacaktır. 

6. Borçlu, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde mevcut işini 
yürütmekte, İkraz Anlaşması gerçekleştirip yürütmekte,mevcut 
koşullar ve maddelere uygun olarak Proje'yi gerçekleştirmekte 
tam yetkiye sahip bir Kamu Yetkilisi olup, mevcut anlaşmayı 
etkileyebilecek tüm gerçekleri ve ortamları Banka'ya tam olarak 
açıkladığını taahhüt eder. 

7. Anlıyor ve kabul ediyoruz ki, yukarıda sunulan bilgiler, 
B a n k a ' n ı n söz konusu İkrazı verip vermeme konusundaki kararı 
için gerekli faktörlerdir.Genel Şartlar'a ait Bölüm 12.01'de dikte 
edilen gerekli kanıtların Banka'ca kabul edildiğinin 
büdirilmesinden önce, Borçlu'nun finansal durumunda herhangi 
bir önemli değişiklik gündeme geldiği takdirde, Banka'yı derhal 
bilgilendireceğimizi taahhüt ederiz. 

İçten saygılarımızla, 

ÇEŞME-ALAÇATI BİRLİĞİ adına 

İMZA 

Yetkili Temsilci 
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Mektup No.5 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

8 Mayıs 1998 
Uluslararası İmar ve 
Kalkınma Bankası 
1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433 
Amerika Birleşik Devletleri 

İlgi: İkraz No. 4315 TU 
( Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi) 

Finansal ve Ekonomik Veriler - Genel Şartlar / Bölüm 9.02 

Sayın Baylar ve Bayanlar, 

Yukarıda başlığı sunulan Proje için, Türkiye Cumhuriyeti (Üye Ülke) ile 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Banka) arasında bu tarihte akdedilen 
Garanti Anlaşması ile ilgili olarak, Üye Ülke adına yazışarak aşağıdaki 
konulan iletmek istiyorum: 

1. Anlıyor ve kabul ediyoruz ki, Genel Şartlar'a ait Bölüm 9.02 ' de 
dikte edilen amaçlara yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti 'nin 
Banka'ya yeni "ikraz taahhütleri" ni ( Ocak 1989 tarihli Dünya 
Bankası Borçlu Rapor Sistemi El Kitabı'nda belirtildiği şekilde) 
borç alım tarihinin ilk üç aylık dönem sonu itibariyle ve 30 
günden geç olmamak şartıyla sunması söz konusudur. Ayrıca, 
"ikrazla ilgili işlemler"in de (tanımlandığı üzere) en geç raporun 
hazırlandığı yılı takip eden 31 Mart tarihine kadar sunulması söz 
konusudur. 

2. Arz ediyoruz ki herhangi bir kamu malı üzerinde, herhangi bir 
ipotek, teminat, şarj, hak, öncelik veya Genel Şartlar'a ait Bölüm 
9.02 'nin (c) paragrafında belirtilen konuların dışında kalan haciz 
söz konusu olmadığı gibi; herhangi bir dış borca karşılık olarak 
da ilgili Bölüm'de yapılan tanımlama uyarınca bir kefalet söz 
konusu değildir .Herhangi bir dış kamu borcuyla ilgili olarak bir 
kusur söz konusu değildir. 

Söz konusu ikrazla ilgili olarak, bu mektupta değinilen veya kullanılan 
ifadelere Banka'nin güvenebileceğini teyit ederiz. 

İçten saygılarımızla, 
İMZA 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Yetkili Temsilci 
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LOAN NUMBER. 4315 TU 

LOAN AGREEMENT 

Agreement, dated May 8,1998, between the International 

Bank For Reconstruction and Development (the Bank) 

and the Cesme-Alacati Union (the Borrower). 

W H E R E A S (A) Republic of Turkey (the Guarantor) and the Borrower, having 
been satisfied as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to 
this Agreement, have requested the Bank to assist in the financing of the Project; 

(B) by an agreement (the Guarantee Agreement) of even date herewith 
between the Guarantor and the Bank, the Guarantor has agreed to guarantee the 
obligations of the Borrower in respect of the Loan and to undertake such other 
obligations as set forth in the Guarantee Agreement; and 

W H E R E A S the Bank has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to 
extend the Loan to the Borrower upon the terms and conditions set forth in this 
Agreement; 

N O W T H E R E F O R E the parties hereto hereby agree as follows: 

A R T I C L E I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The "General Conditions Applicable to Loan and Guarantee 
Agreements for Single Currency Loans" of the Bank, dated May 30, 1995 (as amended 
through December 2, 1997) (the General Conditions) constitutes an integral part of this 
Agreement. 

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in 
the General Conditions have the respective meanings therein set forth and the following 
additional terms have the following meanings: 

(a) "Borrower's Statutes" means Decree No. 97/9933 of September 8, 
1997, of the Council of Ministers of the Guarantor providing for the establishment of the 
Borrower in accordance with the provisions of Articles 133-148 of Municipal Law 1580 
of the Guarantor; 

(b) "Guarantor's Laws" means Municipal Law No. 1580 and Municipal 
Revenue Law "No. 2464 of the Guarantor, 

(c) "private operator" means the enterprise with which the. Borrower shall 
enter into a management contract to operate the Borrower's water supply and sewerage 
systems in accordance with paragraph 1 of Schedule 5 to this Agreement; 
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(d) "Project Implementation Guidelines" means the guidelines for 
implementation of the Project adopted by the Borrower on March 13, 1998, as such 
Project Implementation Guidelines may be amended from time to time in agreement with 
the Bank; and 

(e) "Special Account" means the account referred to in Section 2.02 (b) of 
this Agreement. 

A R T I C L E I I 

The L o a n 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and 
conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, an amount equal to thirteen 
million one hundred thousand Dollars ($13,100,000). 

Secnon 2.02. (a) The amount of the Loan may be withdrawn from the Loan 
Account in accordance with the provisions of Schedule 1 to this Agreement for 
expenditures made (or, if the Bank shall so agree, to be made) in respect of the 
reasonable cost of goods and services required for the Project described in Schedule 2 to 
this Agreement and to be financed out of the proceeds of the Loan. 

(b) The Borrower may, for the purposes of the Project, open and maintain in 
Dollars a special deposit account in the Central Bank of the Guarantor or a commercial 
bank acceptable to the Bank on terms and conditions satisfactory to the Bank including 
protection against set-off, seizure and attachment. Deposits into, and payments out of, 
the Special Account shall be made in accordance with the provisions of Schedule 6 to 
this Agreement. 

Section 2.03. The Closing Date shall be December 31,2003, or such later date as 
the Bank shall establish. The Bank shall promptly notify the Borrower of such later date. 

Section 2.04. The Borrower shall pay to the Bank a commitment charge at the 
rate of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the 
Loan not withdrawn from time to time. 

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the principal amount of the 
Loan withdrawn and outstanding from time to time, at a rate for each Interest Period 
equal to LIBOR Base Rate plus LIBOR Total Spread. 

(b) For the purposes of this Section: 

(i) "Interest Period" means the initial period from and including the 
date of this Agreement to, but excluding, the first Interest 
Payment Date occurring thereafter, and after the initial period, 
each period from and including an Interest Payment Date to, but 
excluding the next following Interest Payment Date. 
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(ii) "Interest Payment Date" means any date specified in Section 
2.06 of this Agreement. 

(iii) "LIBOR Base Rate" means, for each Interest Period, the London 
interbank offered rate for six-month deposits in Dollars for value 
the first day of such Interest Period (or, in the case of the initial 
Interest Period, for value the Interest Payment Date occurring on 
or next preceding the first day of such Interest Period), as 
reasonably determined by the Bank and expressed as a 
percentage per annum. 

(iv) "LIBOR Total Spread" means, for each Interest Period: (A) one 
half of one percent (1/2 of 1%); (B) minus (or plus) the weighted 
average margin, for such Interest Period, below (or above) the 
London interbank offered rates, or other reference rates, for six-
month deposits, in respect of the Bank's outstanding borrowings 
or portions thereof allocated by the Bank to fund single currency 
loans or portions thereof made by it that include the Loan; as 
reasonably determined by the Bank and expressed as a 
percentage per annum. 

(c) The Bank shall notify the Guarantor and the Borrower of LIBOR Base 
Rate and LIBOR Total Spread for each Interest Period, promptly upon the determination 
thereof. 

(d) Whenever, in light of changes in market practice affecting the 
determination of the interest rates referred to in this Section 2.05, the Bank determines 
that it is in the interest of its borrowers as a whole and of the Bank to apply a basis for 
determining the interest rates applicable to the Loan other than as provided in said 
Section, the Bank may modify the basis for determining the interest rates applicable to 
the Loan upon not Jess than six (6) months' notice to the Guarantor and the Borrower of 
the new basis. The basis shall become effective on the expiry of the notice period unless 
the Borrower notifies the Bank during said period of its objection thereto, in which case 
said modification shall not apply to the Loan. 

Section 2.06. Interest and other charges shall be payable June 15 and 
December 15 in each year. 

Section 2.07. The Borrower shall repay the principal amount of the Loan in 
accordance with the amortization schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement. 

A R T I C L E m 

Execution of the Project 

Section 3.01. (a) The Borrower declares its commitment to the objectives of the 
Project as set forth in Schedule 2 to this Agreement, and, to this end, shall carry out the 
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Project with due diligence and efficiency and in conformity with appropriate 
administrative, financial, engineering, environmental and public utility practices, and 
shall provide, or cause to be provided, promptly as needed, the funds, facilities, services 
and other resources required for the Project. 

(b) Without limitation upon the provisions of paragraph (a) of this Section 
and except as the Bank and the Borrower shall otherwise agree, the Borrower shall carry 
out the Project in accordance with the Project Implementation Guidelines and with the 
Implementation Program set forth in Schedule 5 to this Agreement. 

Section 3.02. For the purpose of financing expenditures required for the Project, 
the Borrower shall: (a) not later than December 31, 1998, open and maintain an account 
in a commercial bank with an initial deposit of not less than the equivalent of one 
hundred thousand Dollars ($100,000); (b) not later than December 31, 1999, increase 
said deposit to not les» than the equivalent of three hundred thousand Dollars ($300,000); 
and (c) not later than the last day of each calendar quarter until Project completion, 
replenish the amount in said account to the level of the amount on the first day of the 
respective calendar quarter. 

Section 3.03. Except as the Bank shall otherwise agree, procurement of the 
goods, works, and consultants' services required for the Project and to be financed out of 
the proceeds of the Loan shall be governed by the provisions of Schedule 4 to this 
Agreement. 

Section 3.04. For the purposes of Section 9.08 of the General Conditions and 
without limitation thereto, the Borrower shall: 

(a) prepare, on the basis of guidelines acceptable to the Bank and furnish to 
Bank not later than six (6) months after thé Closing Date or such later date as may be 
agreed for this purpose between the Borrower and the Bank, a plan for the future 
operation of the Project; and 

(b) afford the Bank a reasonable opportunity to exchange views with the 
Borrower on said plan. 

A R T I C L E I V 

Financia l Covenants 

Section 4.01. (a) The Borrower shall maintain records and accounts adequate to 
reflect in accordance with sound accounting practices its operations and financial 
condition and to register separately the operations, resources and expenditures related to 
the Project. 

(b) The Borrower shall: 

(i) have its records, accounts and financial statements (balance sheets, 
statements of income and expenses and related statements) 
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including those for the Special Account for each fiscal year 
audited, in accordance with appropriate auditing principles 
consistently applied, by independent auditors acceptable to the 
Bank who shall be employed by September 30, 1998. 

(ii) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later 
than six (6) months after the end of each such year: (A) certified 
copies of the financial statements referred to in paragraph (a) 
above for such year as so audited; and (B) the report of such audit 
by said auditors, of such scope and in such detail as the Bank shall 
have reasonably requested; and 

(iii) furnish to the Bank such other information concerning said 
records, accounts and financial statements as well as the audit 
thereof as the Bank shall from time to -time have reasonably 
requested. 

(c) For all expenditures with respect to which withdrawals from the Loan 
Account were made on the basis of statements of expenditure, the Borrower shall: 

(i) maintain, in accordance with paragraph (a) of this Section, records 
and account reflecting such expenditures; 

(ii) retain, until at least one year after the Bank has received the audit 
report for the fiscal year in which the last withdrawal from the 
Loan Account was made, all records (contracts, orders, invoices, 
bills, receipts and other documents) evidencing such expenditures; 

(iii) enable the Bank's representatives to examine such records; and 

(iv) ensure that such records and accounts are included in the annual 
audit referred to in paragraph (b) of this Section and that the report 
of such audit contains a separate opinion by said auditors as to 
whether the statements of expenditure submitted during such fiscal 
year, together with the procedures and internal controls involved 
in their preparation, can be relied upon to support the related 
withdrawals. 

Section 4.02. The Borrower shall: 

(a) furnish to the Bank, by October 31 of each calendar year, the proposed 
tariff policy to be put. into effect the following calendar year; 

(b) establish tariffs which would allow the Borrower, under conditions of 
efficient operation at reasonable levels of capacity utilization, to cover: (i) the operating 
costs of the Borrower; (ii) the charges of the private operator for recurrent costs arising 
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from operating the water supply and sewerage systems and providing services, including, 
inter alia, personnel, energy, general maintenance, chemicals and other consumables; (iii) 
contributions by the Borrower, satisfactory to the Bank, to its future investment program; 
and (iv) all debt service payments of the Borrower; 

(c) adjust said tariffs each month to reflect changes in the Consumer Price 
Index of the Guarantor or other indicator acceptable to the Bank during the previous 
month; and 

(d) without limitation upon the foregoing , during the months of July and 
August starting in the 2000 calendar year, charge tariffs that are two times the tariffs 
charged during the previous month of June. 

Section 4.03 The Borrower shall: (a) following review and agreement with the 
private operator, furnish to the Bank for its review and approval,1 not later than 
October 31 of each calendar year, its investment plan for the next calendar year, together 
with the tentative investment plan until completion of the Project; (b) ensure that said 
investment plans separate the investment plan for utilization of funds allocated to 
investments in urgent repairs and upgrading of the water supply and sewerage systems; 

(c) put into effect the investment plan for the next calendar year as agreed with the Bank; 
and (d) utilize the resources allocated to the urgent repairs and upgrading of the water 
supply and sewerage systems under Parts B (5) and C (4) of the Project only after the 
execution of the management contract with the private operator. 

Section 4.04 (a) Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall: 
(i) not incur any debt maturing by its terms more than one year after the date on which it 
is originally incurred; and (ii) not make any loan to any other entity, including the 
municipalities of Cesme and Alacati. 

(b) For purposes of this Section, debt shall be deemed to be incurred: (A) 
under a loan contract or agreement or other instrument providing for such debt or for the 
modification of its terms of payment on the date of such contract, agreement or 
instrument; and (B) under a guarantee agreement, on the dates the agreement providing 
for such guarantee has been entered into. 

A R T I C L E V 

Other Covenants 

Section 5.01. The Borrower shall: 

(a) carry on its operations and conduct its affairs in accordance with sound 
administrative, financial, engineering, environmental and public utility practices under 
the supervisión of qualified and experienced management assisted by competent staff in 
adequate numbers and in close coordination with the private operator; 
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(b) at all times operate and maintain its plants, machinery, equipment and 
other property, and from time to time, promptly as needed, make all necessary repairs 
and renewals thereof, all in accordance with sound engineering, financial, environmental 
and public utility practices and in close coordination with the private operator; and 

(c) take out and maintain with responsible insurers, or make other provision 
satisfactory to the Bank for, insurance against such risks and in such amounts as shall be 
consistent with appropriate practice. 

A R T I C L E VI 

Remedies of the Bank 

Section 6.01. Pursuant to Section 6.02 (p) of the General Conditions, the 
following additional events are specified: 

(a) The Guarantor's Laws or the Borrower's Statutes shall have been 
amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and 
adversely the ability of the Borrower to perform any of its obligations under this 
Agreement or to achieve the objectives of the Project. 

(b) The Borrower shall have failed to take, to the satisfaction of the Bank, 
the corrective measures required to ensure that the quality and quantity of the water 
discharged from the Alacati sea outfall meets the standards agreed with the Bank. 

Section 6.02. Pursuant to Section 7.01 (h) of the General Conditions, the 
following additional events are specified: 

(a) the event specified in paragraph (a) of Section 6.01 of this Agreement 
shall occur; and 

(b) the event specified in paragraph (b) of Section 6.01 of this Agreement 
shall occur and shall continue for a period of sixty 60 days after notice thereof shall have 
been given by the Bank to the Borcower. 

A R T I C L E VII 

Effective Date; Termination 
Section 7.01. The following events are specified as additional conditions to the 

effectiveness of the Loan Agreement within the meaning of Section 12.01 (c) of the 
General Conditions: 

(a) that the Municipalities of Cesme and Alacati have furnished to the Bank 
a letter of undertaking to provide funds to the Borrower required for the implementation 
of the- Project; and 

(b) that consultants have been appointed, under terms of reference 
satisfactory to the Bank and pursuant to Part B. l of Section II of Schedule 4 to this 
Agreement, for the purposes of assisting the Borrower in the employment of the private 
operator. 

Section 7.02. The date ninety (90) days after the date of this Agreement is hereby 
specified for the purposes of Section 12.04 of the General Conditions. 
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ARTICLE VTJI 

Representative of the Borrower; Addresses 

^ Section 8.01. The President of the Borrower is designated as representative of the 
Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions. 

Section 8.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 
11.01 of the General Conditions: 

For the Borrower: 

Cesme-Alacati Union 
Çevre Koruma Alryapi Tesisleri 
Yapma ve isletme Birliği 
Cumhuriyet Meydan i No: 2 
Cesme-Izmir 
Republic of Turkey 

International Bank for Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly 
authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective 
names in Ankara, Republic of Turkey, as of the day and year first above written. 

For the Bank: 

Cable address: Telex: 

INDEVAS 
Washington, D.C. 

248423 (MCI) or 
64145 (MCI) 

CESME-ALACATI UNION 

By Authorized Representative 

INTERNATIONAL B A N K FOR 
RECONSTRUCTION A N D D E V E L O P M E N T 

By Regional Vice President 
Europe and Central Asia 

Act ing 
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S C H E D U L E 1 

Withdrawal of the Proceeds of the Loan 

1. The table below sets forth the Categories of items to be financed out of the 
proceeds of the Loan, the allocation of the amounts of the Loan to each Category and the 
percentage of expenditures for items so to be financed in each Category: 

Amount of the 
Loan Allocated 
(Expressed in 

Category Dollar Equivalent) 

(1) Civil works 

(a) under Part B of the 400,000 
Project (except Part B (5)) 

(b) under Part C of the 7,300,000 
Project(except Part C (4)) 

(c) under Parts B (5) 400,000 
and C (4) of the Project 

%of 
Expenditures 

to be Financed 

85% 

61% 

85% 

( 2 ) Goods 

(a) under Part A (1) 
of the Project (office 
equipment), under 
Part B of the Project 
(except Part B (5)) 
and under Part C of 
the Project (except 
Part C (4)) 

(b) under Parts B (5) 
and C (4) of the 
Project 

600,000 

400,000 

100% of foreign 
expenditures, 
100% of local 
expenditures (ex-
factory cost) and 
85% of local 
expenditures for 
other items 
procured locally 

100% of foreign 
expenditures, 
100% of local 
expenditures (ex-
factory cost) and 
85% of local 
expenditures for 
other items 
procured locally 
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(3) Consultants'services, 4,000,000 100% 
auditing services, 
training and private 
operator fees 

T O T A L 13,100,000 

2. For the purposes o f this Schedule: 

(a) the term "foreign expenditures" means expenditures in the currency o f 
any country other than that o f the Borrower for goods or services supplied from the 
territory of any country other than that of the Borrower; and 

(b) the term "local expenditures" means expenditures in the currency of the 
Borrower or for goods or services supplied from the territory o f the Borrower. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no withdrawals shall be 
made in respect o f payments made for expenditures prior to the date of this Agreement. 

4. The Bank may require withdrawals from the Loan Account to be made on the 
basis o f statements o f expenditure for expenditures for: (a) contracts for goods and works 
not exceeding $100,000 equivalent; (b) contracts for employment of consulting firms not 
exceeding $100,000 equivalent; and (c) contracts for employment o f individual 
consultants not exceeding $50,000 equivalent, each under such terms and conditions as 
the Bank shall specify by notice to the Borrower. 

SCHEDULE 2 

Descr ipt ion of the Project 

The objectives of the Project are to: (a) develop new institutional arrangements 
for management o f water supply and sewerage services i n the Cesme-Alacati area; (b) 
increase efficiency in the delivery of said services through the operation o f said services 
by a private operator; and (c) improve water quality, sewerage service and environmental 
conditions in said area. 

The Project consists o f the following parts, subject to such modifications thereof 
as the Borrower and the Bank may agree upon from time to time to achieve such 
objectives: 

Part A : Institutional Development 

(1) Establishment of the Borrower's technical and financial management 
systems, including auditing, and the provision of consultants' services, training and 
office equipment for the purpose. 
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(2) Assisting the Borrower in the employment and monitoring of the 
performance of the private operator for improved water and sewerage services through 
the provision of consultants' services. 

(3) Strengthening the Borrower in Project supervision activities through the 
provision of consultants' services. 

(4) Strengthening the Borrower in environmental matters, including the 
monitoring and protection of sea water quality, through the provision of consultants' 
services. 

PartB: Water Supply System 

(1) Carrying out of hydrogeological investigations of the wells in the Ildir 
area and improvements in district metering and chlorination. 

(2) Relocation of the wells in the Ildir area and rehabilitation of the pumping 
stations to improve their operational condition. 

(3) Construction of a water barrier about 500m long comprised of about 330 
injection wells to an average depth of about 40m to protect the aquifer in the Ildir area 
from sea water intrusion. 

(4) Supply and installation of equipment for water production, district 
metering and chlorination. 

(5) Urgent repairs to and upgrading of the water supply system. 

(6) Minor service extensions of the water supply system. 

PartC: Sewerage Works 

(1) Development and improvement of the sewerage network, consisting of 
upgrading and expansion of the sewerage network through the construction of the main 
sewer pipes from the Cesme area to Ilica, and the construction of the sewerage networks, 
including house discharges, in the areas of Cesme, Alacati and Ilica. 

(2) Acquisition and installation of equipment for four selected pumping 
stations. 

(3) Construction of a pre-treatment sewerage plant for the combined waste 
water flow from Cesme and Alacati to discharge into the sea through the existing Alacati 
sea outfall. 

(4) Urgent repairs to and upgrading of the sewerage system. 
* * * 

The Project is expected to be completed by June 30,2003. 
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S C H E D U L E 3 

Amor t i za t ion Schedule 

Payment o f Principal 
Date Payment Due (Expressed in Dollars)* 

O n each June 15 and December 15 

beginning December 15, 2003 
through December 15,2014 545,000 

O n June 15,2015 565,000 

The figures in this column represent the amount in Dollars to be repaid, except as provided in 
Section 4.04 (d) of the General Conditions. 

S C H E D U L E 4 

Procurement 

Section I. Procurement o f Good and Works 

Part A : General 

Goods and works shall be procured in accordance with the provisions of Section 
I o f the "Guidelines for Procurement under I B R D Loans and I D A Credits" published by 
the Bank in January 1995 and revised in January and August 1996 and September 1997 
(the Guidelines) and the following provisions o f this Section. 

Part B : International Competitive Bidding 

Except as otherwise provided in Part C of this Section, works shall be procured 
under contracts awarded in accordance with the provisions o f Section II o f the Guidelines 
and paragraph 5 o f Appendix I thereto. 

Part C : Other Procurement Procedures 

1. National Competitive B idd ing 

Works estimated to cost less than $3,500,000 equivalent per contract, up to an 
aggregate amount not to exceed $4,000,000 equivalent, may be procured under contracts 
awarded in accordance with the provisions of paragraphs 3.3 and 3.4 of the Guidelines; 
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2. International Shopping 

Goods estimated to cost less than $400,000 equivalent per contract, up to an 
aggregate amount not to exceed $500,000 equivalent, may be procured under contracts 
awarded on the basis of "international shopping procedures in accordance with the 
provisions of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines. 

Goods estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract, up to an 
aggregate amount not to exceed $500,000 equivalent, may be procured under contracts 
awarded on the basis of national shopping procedures in accordance with the provisions 
of paragraphs 3.5 and 3.6 of the Guidelines. 

Works estimated to cost less than $100,000 equivalent per contract, up to an 
aggregate not to exceed $500,000 equivalent, may be procured under lumpsum, fixed 
price contracts awarded on the basis of quotations obtained from three (3) qualified 
domestic contractors in response to a written invitation. The invitation shall include a 
detailed description of the works, including basic specifications, the required completion 
date, a basic form of agreement acceptable to the Bank, and relevant drawings, where 
applicable. The award shall be made to the contractor who offers the lowest price 
quotations for the required work, and who'has the experience and resources to complete 
the contract successfully. 

Part D: Review by the Bank of Procurement Decisions 

1. Procurement Planning 

Prior to the issuance of any invitations to prequalify for bidding or to bid for 
contracts, the proposed procurement plan for the Project shall be furnished to the Bank 
for its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of 
Appendix 1 to the Guidelines. Procurement of all goods and works shall be undertaken in 
accordance with such procurement plan as shall have been approved by the Bank, and 
with the provisions of said paragraph 1. 

2. Prior Review 

(a) With respect: (i) to all contracts awarded on the basis of the provisions of 
Part B of this Section; and (ii) the first contract and all contracts estimated to cost the 
equivalent of $1,000,000 or more awarded on the basis of the provisions of Part C . l of 
this Section, the procedures set forth in paragraphs 2 and 3 of Appendix 1 to the 
Guidelines shall apply. 

3. National Shopping 

4. Procurement of Small Works 
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(b) With respect to the first contract awarded on the basis o f the provisions of 
Part C.4 of this Section, the fol lowing procedures shall apply: 

(i) prior to the execution o f the contract, the Borrower shall provide the Bank a 
copy o f the specifications and the draft contract; and, 

(ii) in addition, the procedures set forth in paragraphs 2 (f) and 2 (g) and 3 o f 
Appendix 1 to the Guidelines shall apply. 

3. Post Review 

With respect to each contract not governed by paragraph 2 o f this Part, the 
procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Guidelines shall apply. 

Section II. Employment o f Consultants 

Part A : General 

Consultants' services shall be procured in accordance with the provisions o f the 
Introduction and Section I V of the "Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants by World Bank Borrowers" published by the Bank in January 1997 (the 
Consultant Guidelines) and the following provisions of Section II o f this Schedule. 

Part B : Quality- and Cost-based Selection 

1. Except as otherwise provided in Part C of this Section, consultants' services, 
including the services o f consultants to assist the Borrower in employing the private 
operator and the services o f the private operator, shall be procured under contracts 
awarded in accordance with the provisions of Section II o f the Consultant Guidelines, 
paragraph 3 o f Appendix 1 thereto, Appendix 2 thereto, and the provisions o f paragraphs 
3.13 through 3.18 thereof applicable to quality- and cost-based selection o f consultants. 

2. The following provisions shall apply to consultants services to be procured under 
contracts awarded in accordance with the provisions o f the preceding paragraph. The 
short list o f consultants for services for construction supervision and auditing estimated 
to cost less than $200,000 equivalent per contract, may comprise entirely national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 o f the Consultant 
Guidelines. 

Part C : Other Procedures for the Selection o f Consultants 

1. Least-cost Selection 

Services for auditing under Part A of the Project estimated to cost less than 
$200,000 equivalent per contract may be procured under contracts awarded in 
accordance with the provisions o f paragraphs 3.1 and 3.6 o f the Consultant Guidelines. 
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2. Individual Consultants 

Services for financial and engineering service assistance under Part A of the 
Project shall be procured under contracts awarded to individual consultants in accordance 
with the provisions of paragraphs 5.1 through 5.3 of the Consultant Guidelines. 

PartP: Review by the Bank of the Selection of Consultants 

1. Selection Planning 

Prior to the issuance to consultants of any requests for proposals, the proposed 
plan for the selection of consultants under the Project shall be furnished to the Bank for 
its review and approval, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Appendix 1 
to the Consultant Guidelines. Selection of all consultants' services shall be undertaken in 
accordance with such selection plan as shall have been approved by the Bank, and with 
the provisions of said paragraph 1. 

2. Prior Review 

(a) With respect to each contract for the employment of consulting firms 
estimated to cost the equivalent of $50,000 or more, the procedures set forth in 
paragraphs 1, 2 (other than the third subparagraph of paragraph 2(a)) and 5 of 
Appendix 1 to the Consultant Guidelines shall apply. 

(b) With respect to each contract for the employment of individual 
consultants estimated to cost the equivalent of $50,000 or more, the qualifications, 
experience, terms of reference and terms of employment of the consultants shall be 
furnished to the Bank for its prior review and approval. The contract shall be awarded 
only after said approval shall have been given. 

3. Post Review 

With respect to each contract not governed by paragraph 1 of this Part, the 
procedures set forth in paragraph 4 of Appendix 1 to the Consultant Guidelines shall 
apply. 

S C H E D U L E 5 

Implementation Program 

1. Except as the Borrower shall otherwise agree, the Borrower shall, by March 31, 
1999, employ the private operator to operate the water and sewerage systems on the basis 
of a management contract with terms and condition satisfactory to the Bank. 
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2. The Borrower shall: 

(a) maintain policies and procedures adequate to enable it to monitor and 
evaluate on an ongoing basis, in accordance with the indicators agreed upon between the 
Borrower and the Bank, the carrying out of the Project and the achievement of the 
objectives thereof; 

(b) prepare, under terms of reference satisfactory to the Bank, and furnish to 
the Bank, by October 31 of each year, a report integrating the results of the monitoring 
and evaluation activities performed pursuant to paragraph (a) of this Section, on the 
progress achieved in the carrying out of the Project during the period preceding the date 
of said report and setting out the measures recommended to ensure the efficient carrying 
out of the Project and the achievement of the objectives thereof during the period 
following such date; 

(c) review with the Bank, by December 31 of each year, the report referred 
to in subparagraph (b) of this paragraph, and, thereafter, take all measures required to 
ensure the efficient completion of the Project and the achievement of the objectives 
thereof, based on the conclusions and recommendations of the said report and the Bank 
views on the matter. 

3. The Borrower shall, until completion of the Project and thereafter as 
environmentally required: (a) monitor, on a regular basis and iti accordance with 
standards and procedures satisfactory to the Bank, the quality of the water near the sea 
outfall at Alacati, including the sampling of water for specific parameters, to assess the 
physical condition of said sea outfall; and (b) if corrective action is required, promptly 
take all measures necessary in a timely manner to restore the quality of the water to 
standards acceptable to the Bank. 

4. The Borrower shall, by September 30, 1998, prepare and furnish to the Bank a 
plan, satisfactory to the Bank, providing for the phase-out of privately-owned wells for 
which legal permits have not been issued or which are being operated in violation of 
municipal or national health requirements. 

(a) the term "eligible Categories" means Categories (1), (2) and (3) set forth 
in paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement; 

(b) the term "eligible expenditures" means expenditures in respect of the 
reasonable cost of goods and services required for the Project and to be financed out of 
the proceeds of the Loan allocated from time to time to the eligible Categories in 
accordance with the provisions of Schedule I to this Agreement; and 

S C H E D U L E 6 

Special Account 

1. For the purposes of this Schedule: 
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(c) the term "Authorized Allocation" means an amount equivalent to 
$1,000,000 to be withdrawn from the Loan Account and deposited into the Special 
Account pursuant to paragraph 3 (a) of this Schedule, provided, however, that unless the 
Bank shall otherwise agree, the Authorized Allocation shall be limited to an amount 
equivalent to $500,000 until the aggregate amount of withdrawals from the Loan 
Account plus the total amount of all outstanding special commitments entered into by the 
Bank pursuant to Section 5.02 of the General Conditions shall be equal to or exceed the 
equivalent of $2,000,000. 

2. Payments out of the Special Account shall be made exclusively for eligible 
expenditures in accordance with the provisions of this Schedule. 

3. After the Bank has received evidence satisfactory to it that the Special Account 
has been duly opened, withdrawals of the Authorized Allocation and subsequent 
withdrawals to replenish the Special Account shall be made as follows: 

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the Borrower shall furnish 
to the Bank a request or requests for deposit into the Special Account of an amount or 
amounts which do not exceed the aggregate amount of the Authorized Allocation. On the 
basis of such request or requests, the Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw 
from the Loan Account and deposit into the Special Account such amount or amounts as 
the Borrower shall have requested. 

(b) (i) For replenishment of the Special Account, the Borrower 
shall furnish to the Bank requests for depositsiinto the 
Special Account at such intervals as the Bank shall 
specify. 

(ii) Prior to or at the time of each such request, the Borrower 
shall furnish to the Bank the documents and other 
evidence required pursuant to paragraph 4 of this 
Schedule for the payment or payments in respect of 
which replenishment is requested. On the basis of each 
such request, the Bank shall, on behalf of the Borrower, 
withdraw from the Loan Account and deposit into the 
Special Account such amount as the Borrower shall have " 
requested and as shall have been shown by said 
documents and other evidence to have been paid out of 
the Special Account for eligible expenditures. All such 
deposits shall be withdrawn by the Bank from the Loan 
Account under the respective eligible Catégories, and in 
the respective equivalent amounts, as shall have been 
justified by said documents and other evidence. 

4. For each payment made by the Bonower out of the Special Account, the 
Borrower shall, at such time as the Bank shall reasonably request, furnish to the Bank 
such documents and other evidence showing that such payment was made exclusively for 
eligible expenditures. 
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5. Notwithstanding the provisions o f paragraph 3 o f this Schedule, the Bank shall 
not be required to make further deposits into the Special Account: 

(a) if, at any time, the Bank shall have determined that all further 
withdrawals should be made by the Borrower directly from the Loan Account in 
accordance w i t h the provisions o f Article V o f the General Conditions and paragraph (a) 
o f Section 2.02 o f this Agreement; 

(b) i f the Borrower shall have failed to furnish to the Bank, wi th in the period 
o f time specified in Section 4.01 (b) ( i i i ) o f this Agreement, any o f the audit reports 
required to be furnished to the Bank pursuant to said Section in respect o f the audit o f the 
records and accounts for the Special Account; 

(c) i f , at any time, the Bank shall have notified the Borrower o f its intention 
to suspend in whole or in part the right o f the Borrower to make withdrawals from the 
Loan Account pursuant to the provisions o f Section 6.02 o f the General Conditions; or 

(d) once the total unwithdrawn amount o f the Loan allocated to the eligible 
Categories, minus the total amount o f all outstanding special commitments entered into 
by the Bank pursuant to Section 5.02 o f the General Conditions w i t h respect to the 
Project, shall equal the equivalent o f twice the amount o f the Authorized Allocation. 
Thereafter, withdrawal from the Loan Account o f the remaining unwithdrawn amount o f 
the Loan allocated to the eligible Categories shall fol low such procedures as the Bank 
shall specify by notice to the Borrower. Such further withdrawals shall be made only 
after and to the extent that the Bank shall have been satisfied that all such amounts 
remaining on deposit in the Special Account as o f the date of such notice w i l l be utilized 
in making payments for eligible expenditures. 

6. (a) I f the Bank shall have determined at any time that any payment out o f 
the Special Account: ( i ) was made for an expenditure or in an amount not eligible 
pursuant to paragraph 2 o f this Schedule; or ( i i ) was not justified by the evidence 
furnished to the Bank, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank: ( A ) 
provide such additional evidence as the Bank may request; or (B) deposit into the Special 
Account (or, i f the Bank shall so request, refund to the Bank) an amount equal to the 
amount o f such payment or the portion thereof not so eligible or justified. Unless thé 
Bank shall otherwise agree, no further deposit by the Bank into the Special Account shall 
be made until the Borrower has provided such evidence or made such deposit or refund 
as the case may be. 

(b) I f the Bank shall have determined at any time that any amount 
outstanding in the Special Account w i l l not be required to cover further payments for 
eligible expenditures, the Borrower shall, promptly upon notice from the Bank, refund to 
the Bank such outstanding amount. 

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to the Bank all or 
any portion o f the funds on deposit in the Special Account. 

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), (b) and (c) o f 
this Schedule shall be credited to the Loan Account for subsequent withdrawal or for 
cancellation in accordance with the relevant provisions o f this Agreement, including the 
General Conditions. 
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LOAN NUMBER. 4315 TU 

GUARANTEE AGREEMENT 

Agreement, dated May 8,1998, between Republic of Turkey 

(the Guarantor) and International Bank For 

Reconstruction and Development (the Bank). 

W H E R E A S (A) the Guarantor and Cesme-Alacati Union (the Borrower), having been 
satisfied as to the feasibility and priority of the Project described in Schedule 2 to the Loan 
Agreement, have requested the Bank to assist in the financing of the Project; and 

(B) by the Loan Agreement of even date herewith between the Bank arid the 
Borrower, the Bank has agreed to extend to the Borrower a loan in Dollars equal to thirteen 
million one hundred thousand Dollars ($13,100,000), on the terms and conditions set forth in the 
Loan Agreement, but only on condition that the Guarantor agree to guarantee the obligations o f 
the Borrower in respect of such loan as provided in this Agreement; and 

W H E R E A S the Guarantor, in consideration of the Bank's entering into the Loan 
Agreement with the Borrower, has agreed so to guarantee such obligations of the Borrower; 

N O W THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows: 

ARTICLE I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The "General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements 
for Single Currency Loans" of the Bank, dated May 30, 1995 (as amended through December 2, 
1997) (the General Conditions) constitute an integral part of this Agreement. 

Section 1.02. Unless the context otherwise requires, the several terms defined in the 
General Conditions and in the preamble to and Section 1.02 of the Loan Agreement have the 
respective meanings therein set forth. 

A R T I C L E H 

Guarantee 

Section 2.01. The Guarantor declares its commitment to the objectives of the Project as 
set forth in Schedule 2 to the Loan Agreement, and, to this end, without limitatipn or restriction 
upon any of its other obligations under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby 
unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual 
payment of the principal of, and interest and other charges on, the Loan, and the premium, if any, 
on the prepayment of the Loan, and the punctual performance of all the other obligations of the 
Borrower, all as set forth in the Loan Agreement. 
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ARTICLE in 

Representative of the Guarantor; Addresses 

Section 3.01. The Undersecretary of the Treasury is designated as representative of the 
Guarantor for the purposes of Section 11.03 of the General Conditions. 

Section 3.02. The following addresses are specified for the purposes of Section 11.01 of 
the General Conditions: 

For the Guarantor: 

Basbakanlik 
Hazine Mustesarligi 
Inonu Bulvari 
Emek-Ankara 
Republic of Turkey 

Cable address: Telex: 

MALIYE 821-42285 
Hazine, Ankara (MILYE-TR) 

or 
821-42689 
(ANK-TR) 

For the Bank: 

International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D C . 20433 
United States of America 

Cable address: Telex: 

INTBAFRAD 248423 (MCI) or 
Washington, D.C. 64145 (MCI) 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized 
representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names in Ankara, 
Republic of Turkey, as of the day and year first above written. 

REPUBLIC OF TURKEY 

By 
Authorized Representative 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 

By 
Acting Regional Vice President 

Europe and Central Asia 
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Letter No. 1 

May 8 , 1998 

Mr. Aydin Karaoz 
Director General for Foreign Economie Relations 
The Undersecretariat of the Treasury 
Emek, Ankara 
Republic of Turkey 

Re: LoanNo.4315TU 
(Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) 
National Procurement Procedures 

Dear Madam: 

We refer to the provisions of Schedule 4, Section I, Part C . l of the Loan Agreement 
(Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) of even date herewith between the 
International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and the Cesme-Alacati Union 
(the Borrower). We hereby inform you that, for purposes of items to be financed out of the Loan 
for the above-mentioned Project and for which contracts wil l be procured pursuant to said 
provisions, the Bank will consider the sealed Bidding Procedures, as described in Turkey's Bids 
Law No. 2886 of September 3, 1983, and Law No. 2990 of March 17, 1984, as acceptable, 
provided that the following are reflected in the application of those procedures: 

(i) Prospective bidders shall be allowed at least 30 days from the date of the first 
advertisement to submit bids. 

(ii) Bids shall not be rejected solely on the grounds that they exceed an "estimated 
price". In the event that bid amounts are significantly higher than estimated, all 
relevant information shall be provided to the Bank, and the Borrower shall 
determine, in agreement with the Bank, whether to adjust the specifications and 
rebid or to negotiate with the lowest evaluated bidder. 

(iii) The right to challenge procedures followed in connection with the bidding shall 
be available to all bidders irrespective of whether those bidders of their 
representatives are present at the bid opening. 

(iv) No provision for the preferential treatment of national companies shall be applied " 
to Bank-financed items. 

(v) No restrictions shall be placed on participation by foreign bidders who wish to 
participate in bidding. 
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(vi) Parastatals shall participate in procurement only i f they are (i) legally and 
financially autonomous, and (ii) operate under commercial law. No dependent 
agency of the Borrower shall be permitted to bid. 

(vii) Bidders shall be permitted to withdraw or modify their bids anytime before the 
deadline for submission of bids. 

(viii) Contracts shall be awarded to the bidder whose bid has been determined to be the 
lowest evaluated bid and who meets appropriate technical standards of capability 
and financial resources. Bid documents shall specify the relevant factors in 
addition to price to be considered in bid evaluation and the manner in which they 
wi l l be applied for purposes of determining the lowest evaluated bidder. 

(ix) Contracts shall provide for equitable adjustments for overruns or underruns in 
the originally anticipated scope of the works. 

Furthermore, it is our understanding that the Borrower wil l keep the Bank informed or 
any amendments to Law No. 2886 and 2990, and of any new legislation applicable to 
procurement pursuant to the above-mentioned procedures. 

Very truly yours, 

INTERNATIONAL B A N K FOR 
RECONSTRUCTION A N D D E V E L O P M E N T 

Acting Regional Vice President 
Europe and Central Asia 

C O N F I R M E D : 

C E S M E - A L A C A T I UNION 

BY 
Authorized Representative 

Dated: May 8, 1998 
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Letter No. 2 

C E S M E - A L A C A T I UNION 

May 8 ,1998 

International Bank for Reconstruction 
and Development 
1818 H St., N W 
Washington, DC 20433 
United States of America 

Dear Sirs or Mesdames: 

We refer to the provisions of paragraph 3 of Schedule 5 to the Loan Agreement (Cesme-
Alacati Water Supply and Sewerage Project) of even date herewith between the International 
Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and the Cesme-Alacati Union (the 
Borrower). 

We hereby inform you that the Borrower will monitor the quality of sea water at the sea 
outfall at Alacati in accordance with the Attachment to this letter. 

Re: Loan No. 4315 T U 
(Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) 
Monitoring Sea Water Quality at Sea Outfall 

Very truly yours, 

C E S M E - A L A C A T I UNION 

By f /S/NuriErtan 
Authorized Representative 

Attachment 
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Attachment 

Cesme-Alacati Water Supply and Wastewater Project 

Monitoring Sea Water Quality at Sea Outfall 

The Union" will take specific action to monitor sea outfall conditions. The action will comprise: 

I. Annual measurements to assess the quality of the water during peak flow in summer 
(July/August). The following parameters will be monitored: 

Physio-chemical 

« temperature 
• dissolved oxygen 
• salinity 
• turbidity 
• conductivity 
• pit 

Chemical and biochemical 

total nitrogen 
total phosphorus 
biochemical oxygen demand 
chemical oxyger. demand 
silicates 
:hlorophy!l-alpha 

Bacteriological quality 

• TÍO (decay rat:) 
• fecal coliform 

total coliform 
,/ ' 

ine cost of monitoring the above parameters is exrectsd\to be around S 6,000 ce: sample 
including ail the above tests. 

II. Monitoring of physical condition of sea outfall b y civersl The measurements are to be 
carried out at different distancis from the coastal lijvé and at different depths following a grid 
pattern of which the center line follows the axis-'of • the sea outfall and two parallel lines are 
located at 1,000m distance from and at both sides of the center (line. Distances from the coast 
line as follows:. 1, 650, 1300 and 2300m. In total at 12 locations at a depth of 0 (at the" 
surface), 5, 10 and 20m. The total cost for monitoring the physical condition of the outfall is 
exoected to be around 5 10,000. ; 
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Letter No. 3 

C E S M E - A L A C A T I UNION 

May 8 , 1998 

International Bank for Reconstruction 
and Development 
1818 H St., N W 
Washington, DC 20433 
United States of America 

Dear Sirs or Mesdames: 

This refers to the provisions of paragraph 2 of Schedule 5 to the Loan Agreement 
(Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) of even date herewith between the 
International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and the Cesme-Alacati Union 
(the Borrower). 

The Borrower hearby confirms to. the Bank that the indicators set forth in the attachment 
to this letter shall serve as the basis for the Borrower to monitor and evaluate the progress of the 
Project and the achievement of the objectives thereof. 

Re: Loan No. 4 3 I 5 T U 
(Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) 
Performance Indicators 

Very truly yours, 

C E S M E - A L A C A T I UNION 

By /S/ Nuri Ertan 

Authorized Representative 

Attachment 
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P E R F O R M A N C E INDICATORS 

ATTACHMENT 

INDICATORS Actual Projections 
1997 ' 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Water produced In lldir wells 3.9 4.0 4.0 4.3 4.7 5.2 5.5 
(million m3) 
Conductivity (mikro mhos/cm) TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD 
Residual Chlorine1 (mg/l) 0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
FecalColiform2(FC/100ml) pos TBD 0 0 0 0 0 

Water Billed (million m3) 1.3 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5 2.8 
Loss (% of production) 68% 67% 63% 59% 56% 53% 50% 
Number of Water connections 15,625 16,158 17,159 18,921 20,781 22,757 24,080 
Number of wastewater 362 891 923 2,338 2,470 2,556 3,969 
connections 
Bill Collection (% of water 85 85 85 87 90 92 95 
billed) 
Tariff Levels3 (S/m3) 

Peak bi master (July- 0.74 1.52 1.82 2.31 2.46 2.46 2.46 
August) 

Off-peak 0.74 0.76 0.91 1.16 1.23 1.23 1.23 
Yearly average 0.74 0.89 1.18 1.50 1.80 1.60 1.60 

Cost per unit of water billed 
(S/m5) 

0.53 0.52 0.49 0.45 0.41 0.38 0.36 

Working Ratio 0.71 0.58 0.42 0.30 0.26 024 0.22 

TBD - To be determined 

' In the distribution system and inside dwellings 
3 In dwellings, public buildings, and beaches 
3 Equivalent tariff which is calculated by dviding total operating revenues (water and sewarage tariffs, connection 
fees, contribution to investments, etc) by water billed. The tariff is shown In current prices. 
4 Operating Expenses divided by revenues. 
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Letter No. 4 

C E S M E - A L A C A T I U N I O N 

May 8 , 1998 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 

Re: Loan No. 4315 TU 
(Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) 
Representations 

Dear Sirs and Mesdames: 

In connection with the Loan Agreement (Cesme-Alacati Water Supply and Sewerage Project) of 
even date herewith between the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank) and the 
Cesme-Alacati Union (the Borrower) hereby undertakes and warrants to the Bank that: 

1. The Borrower is not engaged in litigation as plaintiff or defendant, the outcome of which might 
materially and adversely affect its financial condition. 

2. The Borrower has no outstanding agreements or liabilities, contingent or otherwise not in the 
ordinary course of its business, which might materially and adversely affect its financial position. 
3. No debt of the Borrower is secured by any mortgage, pledge, charge, priority or other lien, and no 
contract or arrangement exists for the creation of any such mortgage, pledge, charge, priority or other lien. 
4. There are no existing defaults in repayment of principal of, or interest or other charges on, any debts 
of the Borrower. 
5. The Borrower is not in violation of, and the execution and delivery of the Loan Agreement and the 
compliance with all the terms thereof do not and will not result in any violation of, any provisions of any 
existing agreement, concession, license or permit, or of any statute, law, decree, regulation or any other legal 
rule of a similar nature presently in effect and applicable to the Borrower. 
6. The Borrower is a duly existing Public Authority under the laws of the Republic of Turkey with full 
authority to carry out its present business, to execute and deliver the Loan Agreement and to carry out the 
Project in accordance with the terms and conditions thereof, and has fully disclosed to the Bank all facts and 
circumstances which may materially affect the foregoing. 
7. It is our mutual understanding that the preceding representations are material factors in the Bank's 
decision to make the Loan. Should any adverse material change occur in the financial position of the 

Borrower prior to our receipt of the notice of the Bank's acceptance of the evidence required by Section 
12.01 of the General Conditions, we shall promptly inform the Bank. 

Very truly yours, 

CESME-ALACATI UNION 

B y /S/ Nuri Ertan 

Authorized Representative 
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Letter No. 5 

REPUBLIC OF T U R K E Y 

May 8 , 1998 

International Bank for Reconstruction 
and Development 

1818 H Street, N W 
Washington, DC 20433 
United States of America 

Re: Loan No. 4315 TU 
(Cesme-AIacati Water Supply and Sewerage Project) 
Section 9.02 of the General Conditions -
Financial and Economic Data 

Dear Sirs and Mesdames: 

In connection with the Guarantee Agreement of this date between the Republic of Turkey 
(the Member Country) and the International Bank for Reconstruction and Development (the 
Bank) for the above-captioned Project, I am writing on behalf of the Member Country to set forth 
the following: 

1. We understand and agree that, for purposes of Section 9.02 of the General 
Conditions, the Republic of Turkey is required by the Bank to report new "loan 
commitments" (as defined in the World Bank Debtor Reporting System Manual, 
dated January 1989) not later than thirty days after the end of the quarter during 
which the debt is incurred, and to report "transactions under loans" (as so 
defined) not later than March 31 of the year following that for which the report is 
made. 

2. We represent that no mortgages, pledges, charges, privileges, priorities, or other 
liens, other than those excluded pursuant to paragraph (c) of Section 9.03 of the 
General Conditions, exist on any public assets, as such term is defined in said 
Section, as security for any external debt. No defaults exist in respect of any 
external public debt. 

It is our understanding that, in making the Loan, the Bank may rely on the statements set 
forth or referred to in this letter. 

Very truly yours, 

REPUBLIC OF T U R K E Y 

By /S/ Aydin Karaoz 
Authorized Representative 
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Yönetmel ik ler 

Devlet Bakanlığından : 

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AÇIKTAN 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

B I R I N C I B Ö L Ü M 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde 1 - Bu Yönetmelik Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye alınacak personelin seçimi amacıyla 
uygulanacak sınavlarla i lgil i usul ve esasları belirler. 

Kapsam 

Madde 2 - B u Yönetmelik hükümleri Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye ilk defa sözleşmeli olarak 
alınacak personele uygulanır. B u çerçevede; 

a ) Memur, 

b ) Haberleşme Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Şoför, Koruma ve 
Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Çocuk Bakıcısı, 

c ) Dağıtıcı, Bekçi, Bahçıvan, Hizmetli, Kaloriferci, 

d,) Uzman Yardımcıları, 

e ) Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Grafiker, Teknik Ressam, 

f ) Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Ver i Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni, 

g ) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Hemşire, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, 
Psikolog, Öğretmen, Laborant, 

•h ) Veznedar, 

i ) İstatistikçi, 

j ) Avukat, 

k ) Mütercim, 

Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

Yurt dışı teşkilatlarında ilk defa işe alınacak personel bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yönetmelik 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8inci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

Madde 4 - B u Yönetmelikte geçen; 

Banka 

Genel Müdürlük 

Yönetim Kuru lu . 

Genel Müdür 

Yazılı Sınav 

Sözlü Sınav 
olarak yapılan sınavı, 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 'y i , 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nü, 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nu 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü'nü, 

Bankaya alınacak personelin yarışma ve yeterlik sınavlarını, 

Adayların bilgi ve diğer özelliklerini belirlemek amacı ile sözlü 

Mülakat Adayların davranışı, temsil kabiliyeti ve benzer niteliklerini 
değerlendirmek amacı ile yapılan karşılıklı görüşmeleri, 

Uygulamalı Sınav : Teknik özellikli unvanlara ve bedensel ağırlıklı görevlere atanacakların 
bilgi ve becerilerini değerlendirmek için uygulanan sınavları, 

Sınav Kurulu : Sınavların yapılması ve yürütülmesi için Genel Müdür onayı ile 
oluşturulacak kurulları 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşe Alınmada Aranacak Şartlar 

Genel Şartlar ' 

Madde 5 - Adaylarda aşağıdaki genel şartlar aranır: 

a ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 

b ) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları, 

c ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet 
kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü 
bulunmamaları, 

d ) Yurdun her yerinde görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı 
ya da vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile tevsik etmeleri, 

e ) Erkek adaylardan yüksek okul mezunu olmayanların askerlik hizmetini yapmış olmaları, 
yüksek okul mezunlarından askerlik hizmetini yapmamış olanların sınav tarihi itibarıyla askerliklerini en 
az 2 yı l erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları, 

f ) Sınav gününde 18 yaşını bitirmiş ve ekli listede (EK:1) belirtilen azami yaş hadlerini 
geçmemiş olmaları. (İş özelliklerine göre bu şartın aranmayabileceği Yönetim Kurulu Karan ile tespit 
olunan görevler hariç) 

Özel Şartlar 

Madde 6 - Bankaya işe alınacaklarda yukarıda sayılan şartların yanında ekli listede (EK:1) 
belirtilen diğer şartlar da aranır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavların Duyurulması ve Başvurusu 

Sınavların Duyurulması 

Madde 7 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ve diğer kurum ve kuruluşlara yaptırılacak 
sınavlar, adaylarda aranan genel ve özel şartlar yanında; sınav konulan, istenecek belgeler, başvurunun 
yapılacağı yer, sınav yeri ve tarihi ile saati, sınav tarihinden en az 20 gün önce yüksek tirajlı iki gazetenin 
yurt içindeki baskısında 10'ar gün ara ile 2 defa ilan edilir. 

Bunun dışında mahallen temin edilmesi gereken ve özellik arz eden unvanlar ile kısıtlı sayıda 
alınacak elemanlar için sınavlar bölgesel ilanla, Banka hizmet binalarına asılacak ilanlar ile duyurulur. 

Sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesine karar verilmesi halinde, durum aynı yöntemlerle 
duyurulur. İlanla duyurma imkanı olmadığı zorunlu hallerde sınavların yapılacağı belirtilen mahallere 
durumu açıklayan bilgi ve ilanlar asılır. 

Başvuru 

Madde 8 - Sınava girmek isteyenler ilanda belirtilen yerlere müracaat etmek için imkan 
bulamamaları halinde Genel Müdürlük Personel Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvururlar. 

Başvuru dilekçesine; 

a ) Öğrenim ve askerlik belgeleri veya noterden tasdikli suretleri, 

b) Nüfus cüzdanının yetkililerce onaylanmış örneği, 

c ) İkametgah ilmühaberi, 

d ) En son çektirmiş oldukları 2 adet fotoğrafları, (4,5 x 6 boyutunda) 

e ) Bu belgeler dışında Bankaca istenecek diğer belgeler 

eklenir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler sınava alınmaz, sınava girmiş olanların 
sınavları iptal edilerek atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sınav Kurulları ve Sınav Konulan 

Sınav Kurulları 

Madde 9 - Sınav Kurulu Genel Müdür'ün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı 
Başkanlığında Personel Müdürü, Eğitim Müdürü, Personel ve Eğitim müdürlüklerinden birer üye ve 
sınavın yapılacağı mahalle göre o ildeki bölge müdüründen, bölge müdürlüğünün olmadığı illerde ise o 
ildeki şube müdüründen olmak üzere 6 kişiden oluşur. 

Ancak gerekli hallerde sınavın niteliğine göre Kurul Başkanı bu yetkisini Genel Müdür'ün onayı 
ile Personel Müdürüne devredebilir. 

Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, ikinci 
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının katılması halinde bu üye ve üyeler sınava giren 
yakınlarının sınav kağıtlarını değerlendiremez, bunların sınav kağıtlarının değerlendirilmesi diğer üyeler 
tarafından yapılır. 

Mahallen temin edilmesi gereken ve özellik arz eden unvanlar ile kısıtlı sayıda alınacak 
personelin sınavları Genel Müdürlükte, bölge müdürlüklerinde veya şubelerde yapılır. 
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Sınav Konulan 

Madde 10 - Sınav konulan ve sınavın yapılış şekli Sınav Kurulunun teklifi üzerine Genel 
Müdür'ün veya Genel Müdür Yardımcısı'nın onayı ile tespit edilir. Sınav Kurulu gerektiğinde Personel 
Müdürlüğünden veya ilgili birimlerden bu konuda görüş alabilir. 

Hangi personel için lisan bilgisi aranacağı da aynı usulle tespit edilir ve lisan sınavları buna göre 
yapılır. 

Sınav Sorulan 

Madde 11 - Tespit edilen konularda yapılacak her aşamadaki sınavların sorulan, sınav 
kurullarınca hazırlanır. 

Sınav Kartı 

Madde 12 - Sınava gireceklere Sınav Kurulunun kontrolü altında resimli bir sınav kartı verilir. Bu 
kartın sınavda adayın yanında bulundurulması şarttır. Bu kartlar sınav sonunda adaylardan geri alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sınav Şekilleri 

Sınav Şekilleri 

Madde 13 - Sınavlar, atanılacak unvanın özelliğine göre yazılı (klasik veya test), sözlü, mülakat 
ve uygulamalı sınav şekillerinden biri veya bir kaçı ile yapılır. 

Yazılı Sınavlar 

Madde 14 - Yazılı sınavlar Genel Müdürlük tarafından belirlenen sınav kurulları tarafından 
yapılır. Yazılı sınavlar ihtiyaca göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya bu konuda uzman 
kuruluşlara da yaptırılabilir. 

Yazılı sınavların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya diğer kurum ve kuruluşlara 
yaptırılması durumunda, Sınav Kurulu koordinasyonu sağlar. Sınav Kurulu sınavda sorulacak sorulan 
hazırlar ve sınav yapacak kuruluşa teslim eder. Doğrudan bankacılıkla ilgili olmayan (genel kültür, tarih , 
coğrafya kompozisyon) konulardaki soruların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya sınav 
yaptırılacak kurum veya kuruluşlarca hazırlanması istenebilir. 

Yazılı sınavı kazananlar, hizmetin özelliği, mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri 
içeren konularda karşılıklı görüşme şeklinde sözlü sınava tabi tutulur. Kişinin genel durumu, anlama ve 
anlatma kabiliyeti, çalışacağı görev için gerekli mesleki bilgi ve deneyimi tespit edilir. Sözlü sınavda bu 
konuda hazırlanacak özel form kullanılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yazılı Sınavların Yürütülmesi 

Yazılı Sınavların Yürütülmesi 

Madde 15 - Sınavlar sınav kurullarınca yürütülür. Sınav kurulları sınavların düzenli ve usulüne 
uygun olarak yapılmasından sorumludur. 

Sınavlarda Sınav Kurulunun gerekli göreceği nitelik ve sayıda sınav gözlemcisi tespit edilerek 
görevlendirilir. 

Sınavlarda gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanlığından yeterince müfettiş gözlemci olarak 
görevlendirilir. 
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Sınav soruları kapalı ve mühürlü olarak sınav yerine gönderilir. Sınav sorulan Sınav Kurulu ve 
gözlemciler tarafından sınava giren adayların yanında açılır ve tutanak tutulur. Sınavın bitiminde bitiş 
saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak daha 
düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır. 

Sınava girenlerden; 

Kopya girişiminde bulunanlarla, kopya çekenler, bir başkasının yerine sınava girdiği tespit 
edilenler, sınav düzenine a y k ı r ı davranışta bulunanlar, sahte evrak düzenledikleri veya yanlış beyanda 
bulundukları tespit edilenler sınav yerinden çıkartılır ve haklarında bir tutanak düzenlenerek sınavları 
geçersiz sayılır. 

Sınav kağıtları sınav mahallinde değerlendirilemez ise değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğe 
(Personel Müdürlüğü'ne) getirilir. 

Sınavların Değerlendirilmesi 

Madde 16 - Sınavlar Sınav Kurulunca değerlendirilir. Sözlü sınav, mülakat ve uygulamalı sınav 
da sınav kurulları tarafından yapılır ve değerlendirilir. 

Sınavlarda ve mülakatta tam not 100'dür. Tek sınav yapılması halinde başarı notu 60 olarak 
kabul edilir. Birden fazla konulu sınavlarda her bir konudan 50'den aşağı not almamak kaydıyla not 
ortalamasının 60 olması gerekir. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz 

Madde 17 -Yazılı sınava katılanlar, sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sonuçların 
ilanından itibaren 10 gün içinde yapılır. İtiraz edenin sınav kağıdı Sınav Kurulunda bir kez daha incelenir, 
sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Sözlü Sınav, Mülakat, Uygulamalı Sınav ve Duyuru 

Sözlü Sınav, Mülakat ve Uygulamalı Sınav 

Madde 18 - Yazılı sınavların bitirilmesinden sonra, bu sınavı kazanarak sözlü sınav, mülakat 
veya uygulamalı sınavlara girecek olanlara taahhütlü mektup veya telgrafla sınavın yapılacağı tarih, yer ve 
saat de belirtilmek suretiyle Personel Müdürlüğü tarafından gerekli duyuru yapılır. 

a ) Memur adayları, 

b ) Haberleşme Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı, Aşçı adayları, 

c) Uzman Yardımcısı adayları, 

yazılı sınavdan sonra mülakata, 

d ) Kaloriferci, Şoför, Aşçı, Bahçıvan adayları uygulamalı sınav ve mülakata, 

e ) Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Teknik Ressam adayları ile 
Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 
adayları uygulamalı sınava ve mülakata, 

f ) Sağlık elemanlarından; 

1) Tabip, Diş Tabibi, Uzman Tabip adayları (Tababet Tüzüğüne göre) mülakata, 

2) Hemşire .Diyetisyen, Laborant adayları sözlü sınava veya mülakata, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66 



26 Ağustos 1998 - Say ı : 23445 (Mükerrer ) RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 67 

3) Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Öğretmen, Çocuk Gelişimcisi adayları mülakata, 

g) Avukatlar mülakata, 

tabi tutulurlar. 

Başarı Listesi ve Duyuru 

Madde 19 - Sınav değerlendirme sonuçlan en yüksek puan alandan başlamak üzere bir liste 
şeklinde düzenlenir. 

Hazırlanan bu liste sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Genel Müdür'ün onayı alındıktan 
sonra ihtiyaç duyulan yerlere göre en yüksek puan alandan başlamak üzere atama işlemlerine başlanır. 
Dunun ilgililere taahhütlü mektupla bildirilir. 

Sınavı kazananlardan atanma işleminin yapılacağı kendilerine bildirilenler, 30 gün içerisinde 
atanma işlemlerinin tamamlanması için bildirilen bölge müdürlüğü, şube müdürlüğü veya Genel 
Müdürlüğe (Personel Müdürlüğü'ne) başvurmadıkları taktirde atanma işlemlerinden vazgeçilir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Sınav Kağıtlarının Saklanması 

Madde 20- Sınavlarda başarılı olmayanların kağıtları 6 ay süre ile saklanır. Bu süre içerisinde 
itiraz etmeyenlerin evrakı imha edilir. 6 aylık sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. 

Atama İçin İstenecek Belgeler 

Madde 21 - Atama için istenecek belgeler Gene! Müdürlükçe belirlenir. 

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı 
ile Teftiş Kurulu Başkanlığının Müfettiş Yardımcısı adayları için açmış olduğu yazılı sınavda başarılı 
olanlardan sözlü sınavda başarılı olamayanlar Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde mülakata 
alınarak memur adayı olarak görevlendirilebilirler. 

Göreve ilk atananlar aday olarak atanır ve 6 aylık sözleşme yapılır. Altı ay sonunda sicil 
amirlerinin değerlendirmesine bağlı olarak ilgili hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
6ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

Memuriyetle bağdaşmayan halleri tespit edilen adayların 6 aylık süreleri beklenmeksizin Banka 
ile ilişikleri kesilir. 

Diğer resmi ve özel kuruluşlardan naklen sözleşmeli personel alınmaz. 

Atamaya Yetkili Merci 

Madde 23 - Atamalar yetkisine göre Genel Müdür veya Yönetim Kurulunca yapılır. 

Göreve Başlama 

Madde 24 - İlgili, atama emrinin kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde göreve 
başlamak zorundadır. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmadığı taktirde, bu süre içinde göreve 
başlamayanların atama işlemi iptal edilir. 

İstisnalar 

Madde 25 - Kanuni mükellefiyetlere göre alınması gerekenler yazılı sınava tabi tutulmaz, 
mülakata tabi tutulurlar. . 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde -657 sayılı Kanun ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü yürütür. 

EK:1 

UNVAN 

1 - Uzman Yardımcısı 

2 - Memur 

3 - Veznedar 

4 - Haberleşme Memuru, 
Ambar Memuru. Santral 
Memuru, 

5 - Şoför, Koruma ve 
Güvenlik Görevlisi, Dağıtıcı, 
Kaloriferci, Bahçıvan, Bekçi, 
Hizmetli, Aşçı, 

ARANAN ŞARTLAR 

ÖĞRENİM YAS 

Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, 
Kamu Yönetimi, İstatistik, İş İdaresi, 
İşletme Mühendisliği, Uluslararası 
İlişkiler bölümü dallarında 4 yıllık 
Lisans eğitimi veren Fakülte ve 
Yüksek Okul mezunları ile denkliği 
sağlanmış yabancı ülkelerdeki 
okulları bitirenler, 30 
Aynı bölüm mezunlarından 
Lisansüstü Eğitim veya 
Doktora yapmış olanlar 33 

Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, 
Kamu Yönetimi, İstatistik, İş İdaresi, 
Uluslararası İlişkiler bölümü dallarında 
4 yıllık Lisans eğitimi veren Fakülte 
ve Yüksek Okul mezunları ile denkliği 
sağlanmış yabancı ülkelerdeki 
okulları bitirenler, 30 
Yukarıda belirtilen tahsil düzeyinde 
mahallen müracaat olmaması halinde 
aynı dallarda eğitim veren 2 yıllık 
Yüksek Okul mezunları, 30 

Yüksek Okul, Ticaret Meslek Lisesi, 
Lise 30 

Ticaret Meslek Lisesi, Lise 30 

DİĞER ŞARTLAR 

Lise (Bulunmaması halinde Aşçı, 
Hizmetli, Bekçi, kadroları için 
ortaokul mezunu) 30 

(Aşçı 35) 
Şoför (Ağır vasıta 
ehliyetli), Kaloriferci 
(ateşçi belgeli), Aşçı (en 
az 5 yıl tecrübeli) 
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UNVAN 

6 - Teknik Personel 

a) Mühendis - Mimar 

b ) Tekniker - Teknisyen, 
Teknisyen Yardımcısı, 
Teknik Ressam 

ÖĞRENİM YAS 

Unvanları ile ilgili Fakülte Mezunu 33 

Unvanları ile ilgili Yüksek Okul veya 
Meslek Lisesi Mezunu 30 

DİĞER ŞARTLAR 

7 - Bilgisayar Elemanları 

a) Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 

Lise veya Meslek Lisesi Mezunu 30 

b) Bilgisayar İşletmeni En az iki yıllık Yüksek Okul mezunu 30 Ekrandaki mesajları 
anlayabilecek düzeyde 
yabancı dil bilmeleri . 
(İngilizce tercih sebebidir.) 

c ) Programcı 

d) Sistem Programcı 

e ) Çözümleyici 

8 - Avukat 

Konularında en az 4 yıllık Lisans 
Eğitimi yapan Fakülte, Akademi ve 
Yüksek Okullarla, denkliği sağlanmış 
yabancı ülkelerdeki benzeri okul 
mezunu 

Konularında en az 4 yıllık Lisans 
Eğitimi yapan Fakülte, Akademi ve 
Yüksek Okullarla, denkliği sağlanmış 
yabancı ülkelerdeki benzeri okul 
mezunu 

30 

30 

Konularında en az 4 yıllık Lisans 
Eğitimi yapan Fakülte, Akademi ve 
Yüksek Okullarla, denkliği sağlanmış 
yabancı ülkelerdeki benzeri okul 
mezunu 30 

Hukuk Fakülteleri veya denkliği 
sağlanmış yabancı ülkelerdeki benzer 
okul mezunu, avukatlık stajını bitirmiş 
olmak 3 5 

Yüksek Seviyeli 
programlama 
dillerinden en az ikisini 
iyi derece bilmeleri, 
yeterli düzeyde 
İngilizce bilmeleri 

Yüksek Seviyeli 
programlama 
dillerinden en az ikisini 
iyi derece bilmeleri, 
yeterli düzeyde 
ingilizce bilmeleri 

Yüksek Seviyeli 
programlama 
dillerinden en az ikisini 
iyi derece bilmeleri, 
yeterli düzeyde 
İngilizce bilmeleri 

9 - Sağlık Elemanı Unvanları ile ilgili Fakülte, Yüksek 
Okul veya Meslek Liselerini bitirmiş 

olmak Tabib 35 
Diğerleri 30 

Pratisyen için 2, Uzman 
Tabip için 1 yıl tecrübe 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

TOPTANCI H A L H A K E M K U R U L L A R I YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; toptancı hallerinde 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve 
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 4367 sayılı 
Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun'la verilmiş bulunan görevleri yapmak 
ve yetkileri kullanmak, üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular, kendi nam ve hesaplarına yaş 
sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler, halden mal satın alanlar ile hal 
müdürlükleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek ve kendisine intikal eden konularda 
görüş bildirmek üzere oluşturulan hakem kurullarının, seçimine, görevlerine, yetkilerine, çalışma usul 
ve esasları ile kurul üyelerine ödenecek huzur haklarına, kurulun karar verme ve kurul kararlarına 
karşı yapılacak itirazların şekil ve sürelerine ilişkin hususları düzenlemektir. 

Madde 2- Bu Yönetmelik, toptancı hal hakem kurullarının kuruluşunu, üyelik şartlarını, görev 
ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin 
Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11/6/1998 tarihli ve 
4367 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kapsam 

Dayanak 

Tanımlar 

* Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakanlık 
Kurul 
Tahsis Sahipleri 

Başkan 
Üye 
Mal 
Çiftçilik Belgesi 

: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, 
: Toptancı Hal Hakem Kurulu'nu, 
: Toptancı halde yer tahsis olunan üretici, üretici birliği, komisyoncu ve 

kendi nam ve hesaplarına yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal 
eden gerçek ve tüzel kişileri, 

: Toptancı hal hakem kurulu başkanını, 
: Toptancı hal hakem kurulu üyelerini, 
: Her türlü yaş sebze ve meyveyi, 
: Ziraat Odalarınca üreticilere verilmiş belgeyi, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Üyelik Şartları, Görevler 

Kuruluş 

Madde 5- Toptancı hal hakem kurulu, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü'nün veya görevlendireceği 
bir memurun başkanlığında, o yerde bulunan; 

a) Hal müdürü dışındaki belediye personeli arasından belediye encümenince görevlendirilen, 
konunun uzmanı bir memur, 

b) Ziraat odası yönetim kurulunca, odaya kayıtlı yaş sebze ve meyve üreticileri arasından 
seçilen bir üretici, 

c) Ticaret odası yönetim kumlu tarafından seçilen öncelikle yaş sebze ve meyve ticaretiyle 
uğraşan, odaya kayıtlı bir tacir, 

d) Toptancı halde komisyoncu olarak çalışanların üye olduğu dernek veya oda yönetim 
kurulunca kendi üyeleri arasından iki yıl için seçilmiş bir komisyoncu, 

e) Vali veya kaymakam tarafından o yerdeki en fazla üyeye sahip tüketici örgütü olduğu 
bildirilen tüketici örgütü yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen bir tüketici, 

olmak üzere başkan dahil altı kişidir. 

Asıl üyelerle beraber yedekler de belirlenir. 

Özel toptancı hallerde, hal işletmecisi veya temsilcisi de üye olarak kurulda yer alır. 

Hakem kuruluna, o yerde yukarıda sayılan oda, dernek veya tüketici örgütü bulunmamasından 
dolayı üye seçilememesi halinde, boş kalan üyelikler, belediye encümenince doğrudan atama yapılarak 
doldurulur. 

Bu kuruluşların o yerde kurulup kendi üyelerini seçmeleri halinde, belediye encümeninin 
atadığı üyelerin görevi sona erer. 

Başkan ve (d) bendine göre seçilen üye hariç, üyelerin görev süresi bir yıldır. Aynı kişi en fazla 
üç yıl üst üste görevlendirilebilir veya seçilebilir. 

Üyelerde Aranacak Nitelikler 

Madde 6- Hakem kurulu üyelerinin aşağıdaki nitelikleri taşımaları gereklidir: 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak, 

c) Affa uğramış olsalar bile, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir 
suçtan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından dolayı hükümlü 
bulunmamak, 

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, : 
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e) Görevim devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak, 

I) En az ilkokul mezunu olmak. 

Bu nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri, ya da bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde 
belirtilen zorunluluğa uymadıkları anlaşılanların görevleri kendiliğinden sona erer. 

Hakem Kurulunun Görevleri 

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlan gerçekleştirmek üzere 
hakem kurulu aşağıda sayılan görevleri yapar. 

A) 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen Görevler 

a) Yaş sebze ve meyve taşıyan her türlü nakil vasıtaları ile ilgili olarak belediyece yapılan 
denetimler sırasında, 

1- Toptancı hal çıkış faturası bulunan mallan taşıyan, 
2- Üretici pazarlarına gönderilmek üzere, üreticilerin kendi ürettikleri mallan taşıyan, 
3- Fatura veya müstahsil makbuzu ve çiftçilik belgesi ve sevk irsaliyesi ile birlikte belli 

alıcılara satıldığı belirlenen mallan taşıyan, 
4- Üretici birlikleri tarafından gerçek usulde vergi mükellefi olan perakendecilere satılmış 

bulunan mallan taşıyan, 
5- Çiftçilik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını belli bir yerde yapacaklarını 

belirttikleri mallan taşıyan, 
6- Üreticiler tarafından belli bir toptancı haline satılmak üzere gönderildiği belgelenen mallan 

taşıyan, 
7- İhraç edilecek mallan taşıyan, 
8- Salça,konserve,meyve suyu ve konsantresi gibi sınai üretimde kullanılmak üzere bu 

işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyveleri taşıyan, 

Araçlar dışında kalan, geçerli bir belge olmaksızın belediye ve mücavir alanlar içerisinde 
yaş sebze ve meyvelerin toptan alınarak sevkedildiği veya perakende satışa sunulduğu araçların tespit 
edilmesi halinde bu araçların trafik ruhsatnamelerinin alınarak 15 gün süre ile faaliyetten men 
edilmelerine karar vermek. 

b) Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içerisinde toptancı hal dışında malların toptan veya her 
ne şekilde olursa olsun toptancı halden geçirilmeden perakende satışa sunulması durumunda, malların 
toptancı hale giriş ve satış işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemek, 

c) Yaş sebze ve meyve ticaretinde; gerçek veya tüzel kişilerin yaş sebze ve meyve piyasasında 
darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya düşmesine engel olmak için, malların 
belli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi ve bu amaçla propaganda 
yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması suretiyle serbest rekabetin engellenmesi eylemlerini 
tespit etmek ve bunun sonucunda ilgililer hakkında para cezası ile birlikte hal dahilinde faaliyetten 
men karan alınması için belediye encümenine öneride bulunmak, 

d) Toptancı hallerde uygulanan yasaklara uymamayı alışkanlık haline getiren tahsis 
sahiplerinin, bu eylemlerinin tespit edilerek, işyeri tahsislerinin iptali için belediye encümenine 
öneride bulunmak, 

e) Toptan satış birimi ve yöresel olanlar da dahil olmak üzere toptancı hallerde kullanılan 
toptan satış kaplarına ilişkin konularda ilke karan alarak bu karan, uygulanmak üzere ha) 
müdürlüklerine bildirmek, 
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f ) Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve mevzutla hakem kuruluna verilen görevler arasında 
yer alan diğer konularda karar vermek. 

B) Toptancı Hallerde Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkları Çözümlemeye İlişkin Görevler: 

a) Üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular, kendi nam ve hesabına yaş sebze ve meyve 
toptan ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilerle alıcılar arasında yaş sebze ve meyvenin tespit edilen 
kalite ve standartlara uygun olup olmadığına, 

b) Üreticiler ile komisyoncular arasındaki üretici malının teslim alınması, kalite ve standardının 
korunması,ve satışa sunulmasında gereken özenin gösterilip gösterilmediğine, 

c) Üreticiler ile komisyoncular arasında üretici malının satışından sonra, üretici alacağının 
zamanında gönderilip gönderilmediği, satışında yolsuzluk yapılıp yapılmadığı, avans, alacak ve borç 
konularındaki hesabın doğru olup olmadığına, 

d) Yaş sebze ve meyve kaplarının ağırlık, cins, adet ve sahipliğinin gerçeği yansıtıp 
yansıtmadığına, 

e) Toptancı hallerinde; tahsis sahipleri, üreticiler, üretici birlikleri, kendi nam ve hesabına 
toptan mal alıp satan gerçek ve tüzel kişiler, alıcılar, taşıyıcılar ve nakliyeciler arasında ortaya çıkan 
tartı, kasa ve sandık bedeli, navlun ve taşıma ücretleriyle yaş sebze ve meyvenin niteliği ve fiyatına, 

f) Hal müdürlüğü, hal personeli ve işletmecisinin uygulamaları ile toptancı hallerinin yönetim 
ve işleyişine, 

g) Yukarıda sayılanların dışında kalan ve satıcılara, alıcılara, hal işletmecisi ile hal 
müdürlüğüne, 

ilişkin konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek. 

C) Hakem Kuruluna İntikal Ettirilen Konularda Görüş Bildirmeye İlişkin Görevler: 

a) Toptancı hallerinin fiziki konumu, taşıt trafiği, açılış ve kapanış saatleri, uyulması gereken 
sağlık ve temizlik kuralları, halde çalışanların nitelikleri ve benzeri konularda hal müdürlüklerinin 
yaptığı başvurulara, 

b) Kamu kurum veya kuruluşlarıyla , kamu kurumu niteliğini haiz kurum ve kuruluşların yaş 
sebze ve meyve ticaretiyle ilgili konulardaki müracaatlarına, 

c) Yukarıda sayılanların dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler tarafından hakem kuruluna 
intikal ettirilen çürük veya çürüme ihtimali bulunan mallar dahil yaş sebze ve meyve toptan ticaretine 
ilişkin diğer konulardaki başvurulara, 

ilişkin olarak görüşlerini bildirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çalışma Usul ve Esasları 

Başvuru 

Madde 8- Uyuşmazlık konusunu içeren yazılı ve sözlü başvuru, ilgili belge ve kanıtlarıyla 
birlikte hakem kurulu bürosuna yapılır. 

Başvuru büro tarafından anında başkana bildirilir. 
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Gündem 

Madde 9- Toplantı gündemi, başvurulardan ivedi çözümlenmesi gerekli olanların ön sıraya 
alınması ilkesine göre başkan tarafından düzenlenir. 

Ancak toplantı esnasında, toplantıya iştirak edenlerin oy çokluğu ile konunun önemine binaen 
gündem sırası değiştirilebilir veya gündeme yeni bir madde ilave edilebilir. 

Toplantı Zamanı 

Madde 10- Toplantılar, başkanın çağrısı üzerine, çözümlenmesi ivedi sorunlarla ilgili 
başvurularda hemen yapılır. 

Bu çağrı , başkanın yokluğunda kurul üyeleri arasından daha önce başkan tarafından seçilmiş 
bulunan başkan vekilince derhal yapılır. 

Olağan toplantılar, ayda en az bir kez ve gerektiğinde, gündemin iki gün önceden üyelere 
bildirilmesi şartıyla gerçekleştirilir. 

Toplantı Yeri 

Madde 11- Toplantı yeri, toptancı hali içerisinde belediye veya hal işletmecisi tarafından 
hakem kuruluna ayrılmış yerdir. 

Toplantılara Katılma Zorunluluğu 

Madde 12- Kurul üyeleri toplantılara katılmak zorundadır. Özürsüz olarak birbirini izleyen 
beş toplantıya katılmayan ve özürlerini bir belge ile kanıtlayamayan üyelerin üyelikleri düşer ve 
yerlerine bu Yönetmelik esaslarına göre yedekleri göreve çağrılır. 

Toplantılara Katılmayacaklar 

Madde 13- Kurul başkan ve üyeleri, kendi usul ve füruundan biri ile üçüncü dereceye kadar 
(bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının ve iş ilişkisi içinde bulundukları kişilerin taraf olduğu 
toplantılara katılamazlar. Bu toplantılara ilgili yedek üyeler katılır. 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

Madde 14- Hakem kurulu en az dört üye ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar verir. 

Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı taraf 
çoğunlukta sayılır. 

Karar Süresi 

Madde 15- Anlaşmazlıklarla ilgili toplantılarda süre, konunun çözümünün ivedilik derecesine 
göre belirlenir. Bu süre her halde iki günü geçemez. 

İvedilik arzetmeyen toplantılarda görüşülen konular ise en geç beş gün içinde karara bağlanır. 
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Karar Tutanağı 

Madde 16- Toplantıda alman kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanıp, bir 
tutanakla tespit edilerek mühürlendikten sonra üç nüsha olarak çoğaltılır. 

Tutanağın aslı karar defterine yapıştırıldıktan sonra köşeleri mühürlenir.Diğeri yazı işleri 
bürosunda saklanır. Bir diğer örneği de tebliğ ve ilan edilmek üzere hal müdürlüğüne verilir. 

İnceleme Şekli 

Madde 17- Kurul; kararlarını, hal içerisinde uyuşmazlık konusunu ve belgelerini doğrudan 
kontrol ederek, yaş sebze ve meyveyi görüp, ölçüp tartmak veya bu konulara ilişkin tutanak ve 
raporları değerlendirmek suretiyle alır. 

Kurul, üyelerinden bir ya da bir kaçını karar alma sürecine yardımcı olması amacıyla herhangi 
bir konuda görevlendirebilir. 

Kurul, gerektiğinde bilirkişi raporuna dayanarak karar verebilir. 

Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi 

Madde 18- Kurul, uyuşmazlığa ilişkin konularla sınırlı olmak kaydıyla, hal müdürlükleri, 
belediyeler, tahsis sahipleri, laboratuvarlar ve diğer ilgili kuruluşlardan yazıyla bilgi ve belge 
isteyebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililer, hakem kurulunun bilgi isteme konusundaki bu 
taleplerini yerine getirmede yardımcı olurlar. 

İtiraz 

Madde 19- Hakem kurulu kararlarına taraflar kararın tebliğinden itibaren üç gün içinde itiraz 
edebilirler.İtiraz üzerine anlaşmazlık konusu yeniden görüşülür. 

Hakem kurulunun ikinci kararına itiraz, belediye encümenine yapılır ve burada görüşülerek 
kesin karara bağlanır. 

Faaliyet Raporları 

Madde 20- Kurul çalışmaları ile ilgili olarak dört aylık dönemler itibarıyla faaliyet raporları 
hazırlanarak, bir örneği il sanayi ve ticaret müdürlüğüne bir örneği de ilgili belediye başkanlığına 
gönderilir. 

Raporların bir örneği de ilgili toptancı hal binasında uygun yerlerde ilan edilir. 

Bakanlığın Düzenleme Yetkisi 

Madde 21- Tutanak, karar ve rapor örnekleri ile yaş sebze ve meyve toptancı hallerindeki 
hakem kurullarıyla ilgili diğer konular Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir. 

Yazı ve Tutanak İşleri 

Madde 22- Toptancı hal hakem kurulu başkanı, hal müdüründen gerekli sayıda personeli yazı 
ve tutanak işlerinde görevlendirmek üzere isteyebilir. Hal müdürü bu konudaki istekleri yerine 
getirmekle mükelleftir. 
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Büro Tahsisi 

Madde 23- Toptancı hallerinde hakem kurullarının çalışmalarını yürütmek için gerekli yerler, 
ilgili belediyeler ya da özel hal sahipleri tarafından sağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Bakanlığın Denetim Yetkisi 

Madde 24- Bakanlık, toptancı hal hakem kurullarının çalışmalarını denetlemeye yetkilidir. 

Bakanlıkça denetim yetkisi tanınmış personele, hakem kurulu üyeleriyle hal müdürleri ve diğer 
çalışanlar kolaylık göstermek, istedikleri defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. 

Giderler 

Madde 25- Hakem kurullarının kuruluş, çalışma, demirbaş, kırtasiye, yakacak, yolluk, huzur 
hakkı ve benzeri diğer giderleri 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4367 sayılı Kanunla 
değişik 20 nci maddesine göre Belediye Bütçesinden ödenir. 

Hakem kurulu üyelerine; toplantılara katılmış olmaları koşuluyla, ayda üç defadan fazla 
olmamak üzere katıldıkları her toplantı için 400 göstergenin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 
çarpımı sonucunda bulunacak miktarı geçmemek üzere belediye meclisince belirlenen ve vali veya 
kaymakam tarafından onaylanan miktarda hakkı huzur ücreti ödenir. 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre kurulması öngörülen hakem 
kuruluna üye seçimi ve atama ile ilgili işlemlerle, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden 
hakem kurullarının çalışmalarını yürütmeleri için belediye veya hal işletmecileri tarafından büro tahsis 
edilmesi işlemleri, Yönetmeliğin yayımım izleyen 1 (bir) aylık süre içerisinde ilgililer tarafından 
yerine getirilir. 

Yürürlük 

Madde 26- Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yürütme 

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerim Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür. 
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla i lg i l i müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 E k i m 1920 
26 Ağustos 1998 

ÇARŞAMBA 
S a y ı : 23445 
M ü k e r r e r 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

izmir 1. A ğ r Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1995/466 

K . N o : 1997/329 

Tehdit suçundan sanık Ahmet ve Güldane'den olma, 1962 doğumlu, Çorum İli Uğurludağ 

İlçesi, Karaevliya Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen semti meçhulde bulunan Ömer Köle hakkın

da mahkememizin 30/12/1997 günlü ve yukarıda esas ve karan yazılı ilamıyla TCK.nun 191/1, 

647 Sa. 4/1. maddeleri uyannca 35.OO0.-TL. Ağır para cezasına dair sanığın gıyabında hüküm ve

rilmiş olup kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 

31. maddeleri uyannca hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılmasına ve ilan ücretinin ken

disinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 23074 

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından ; 

E. No : 1995/468 

K . No : 1997/66 

Adam öldürmeye teşebbüs, kavgada yaralıya el uzatmak suçundan sanıklar Afganistan 

uyruklu, Zeytinburnu Yeşiltepe Mah. 57/4 Sok. No: 35 te mukim. Muhamket Kul oğ. 1974 D.lu 

Selver İşhan ve arkadaşları hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

Sanığın eylemine uyan T C K . 456/2, 457/1, 51/2, 647/4 Mad. gereğince 1.330.000-TL 

ağır para cezası ile cezalandınlmasma, hakkında T C K - 40, 36 Mad. uygulanmasına ve cezasmm 

ertelenmesine dair Mahkememizden verilen 9/4/1997 tarih ve 995/468 - 997/66 sayılı karar sanık 

gösterdiği adreste bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümleri Daire

sinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesin

leşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur. 

23654 
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Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1996/355 
K . N o : 1998/56 
Davacı : Kamu Hukuku 
Sanık : Şamil Algül; Mahmut ve Emine oğlu, 15/1/1972 doğumlu, Konya İli, Çum

ra İlçesi, Adakale Köyü nüf. kayıüı Konya Yaylapınar Kaş Cad. Şamgediği 
Sok. No:19 adresinde oturur. 

Suç : F i i l i livata yolu ile ırza geçmek, alıkoymak, bu suça iştirak. 
Suç Tarihi : 6/12/1996 
Sanık Şamil Algül'ün sanık Özgür İzmirli'nin reşit olmayan mağdurları alıkoymak suçla

rı sübüta erdiğinden, 
a) Mağdure Nuran Şimşek'i alıkoyma suçundan eylemine uyan T C K . 430/2 maddesi uya

rınca takdiren 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine, T C K . 59 maddesi uyarınca 1/6 nispetinde in
dirilerek takdiren sanığm 5 ay hapis cezası ile mahkumiyetlerine, sanığa verilen cezanın 647 
S.K.4. maddesi uyarınca beher gün 10.000.-TL.'den paraya çevrilerek sanığın sonuç olarak 
1.500.000.-TL. Ağır para cezası ile mahkumiyetine, 

b) Sanık mağdure Emine Oruç'u alıkoymak suçundan sübüt bulan ve eylemine uyan T C K . 
430/2 mad. uyarınca takdiren 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine, T C K . 59. mad. uyarınca veri
len cezalar 1/6 nispetinde indirilerek sanığm 5 ay hapis cezası ile mahkumiyetlerine, verilen ceza 
647 S.K. 4. maddesi uyarınca beher günü 10.000.-TL.'den paraya çevrilerek sonuç olarak 
1.500.000.-TL. Ağır para cezası ile mahkumiyetine, 

Sanığa verilen cezalar toplanarak sonuç olarak 3.000.000.-TL. Ağır para cezası ile mah
kumiyetine dair malıkememizden verilen 27/4/1998 tarihli gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen 
sanığa tebliğ edilememiş, zabıta yazışması ile de durum teyit edilmiş olmakla kararın ilanen teb
liğine karar verilmiştir. 

Karar geı eğince 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Ga
zete'nin ilk çıkacak nüshasında ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapdmış uyumasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasına asılmasına karar verildi. 

22027 

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1996/10 
K . No : 1997/198 
Davacı : K . H . 
Sanık : Jeffery Herbert Williamson; John ve Joyes oğlu, 1972 doğumlu, Notingham 

25 Sok. James Caddesinde ikamet eder. 
Suç : Uyuşturucu eroin maddesi ihraç etmek 
Suç Tarihi : 23/11/1991 
Yukarıda açık kimliği yazdı sanık hakkında mahkememizin 10/7/1997 tarih 1996/10 esas, 

1997/198 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 403/2, 403/6, 59/2, 31, 33. maddeleri gereğince verilen 
10 sene ağır hapis ve 14.000.000.-TL. Ağır para cezası sanığın gıyabında verildiği sanığa tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K.nun 28. maddesi gereğince kararın Resmi Gazete'de ila
nen tebliğine, gazete ilanından sonra 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın 
kesinleşmiş sayüacağını ilan masrafının sanıktan tahsiline kanun yollan açık olmak üzere oybir
liğiyle karar verildi. 23136 
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Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1995/37 

K . No : 1998/14 

Davacı : K . H . 

Sanıklar : 1 - Kadriye Çatak; Mehmet ve Ayşe'den olma, Bursa 13/8/1975 doğumlu, 

Bursa Mustafa Kemal Paşa İlçesi Çırpan Mh . nüf. kayıtlı olup, halen K . M a -

raş Yaprak Gazinosunda çalışır. Bekar, okuryazar, sabıkasız, konsomatris, 

T.C. 

2 - Fatma Güler; Mehmet ve Arzu kızı, Batman 27/2/1970 doğumlu, Antal

ya Merkez Sinan Mah. nüf. kayıtlı olup, İstanbul Bahçelievler Dedekorkut 

Sk. No:20 K : l D. l 'de oturur. Evl i , 2 çocuklu, pavyonda çalışır, sabıkasız, 

T.C. 

3 - Ayten Babat; Kazım ve Nuriye'den olma, Ödemiş 27/7/1975 doğumlu, 

İzmir İli Ödemiş İlçesi İnönü Mah. nüf. kayıtlı olup, K.Maraş Pehlivan pav

yonunda kalır. Bekar, okuryazar, konsomatris, sabıkasız, T.C. 

4 - Zeynep Müstesna Elçi; Ahmet ve Yeter kızı, Üsküdar 8/6/1974 doğum

lu, Afyon İli Emirdağ İlçesi Türkmenakören Köyü nüf. kayıtlı olup, halen 

Ankara İli Etlik Aşağıeğlence Mercimek Sk. Menekşe Apt. No:24/3'de otu

rur. Bekar, okuryazar, konsomatrislik yapar, sabıkasız, T.C. 

5 - Gülem Dalkılıç; İhsan ve Fatma'dan olma, Ankara 1/1/1975 doğumlu, 

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Kızılcamesit Mah. nüf. kayıtlı olup, halen 

Kayseri İli Göl gazinosunda çalışır. Dul , çocuksuz, okuryazar, sabıkasız, 

T.C. 

6 - Mustafa Kemal Ramazanoğlullan; Durdu Mehmet ve Hatice'den olma, 

K.Maraş 14/1/1944 doğumlu, K.Maraş İli Merkez İlçe Kayabaşı Mah. nüf. 

kayıtlı olup, aynı Mah. Efe Sk. No:l 'de oturur. Evl i , 3 çocuklu, okuryazar, 

sabıkasız, T.C. 

7 - Nurettin Bakır; A l i ve Cemile'den olma, 1949 doğumlu, Antalya Armut

lu nüf. kayıtlı olup, Armutlu Mah. Yalçın Sk. Habeş Apt. Noı l 'de oturur. 

Evl i , 3 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, gazinocu, T.C. 

8 - Ar i f Kaya; Osman ve Cevahir'den olma, Şereflikoçhisar 6/6/1960 do

ğumlu, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Yeni Mah. nüf. kayıüı olup, halen 

Esat Cad. 110/15'de oturur. Evl i , 2 çocuklu, okuryazar, sabıkalı, T.C. 

9 - Ayşe Keskin; Mustafa ve Şehriban'dan olma, Gaziantep 10/10/1973 do

ğumlu, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Şenyurt Mah. nüf. kayıtlı olup, halen 

Niğde Yeni Bar gazinosunda ikamet eder. Bekar, cahil, sabıkasız, pavyonda 

çalışır, T.C. 
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10 - Şenel Kaya (Kızılbent); Mustafa ve Fatma'dan olma, Nizip 15/6/1970 

doğumlu Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Akarçay Köyü nüf. kayıtlı olup, Halen 

Gaziantep İli Ünaldı Üçoklar Mah. 55. Sk.No:56'da oturur. Evl i , çocuksuz, 

okuryazar, sabıkasız, T.C. 

11 - Ahmet Doğan; Cemil ve Mükerrem'den olma, Elbistan 10/2/1965 do

ğumlu, K.Maraş İli Elbistan İlçesi Ceyhan Mah. nüf. kayıtlı olup, halen Ro

ma gazinosunda oturur. Evl i , 3 çocuklu, okuryazar, sabıkalı, garson, T.C. 

12 - Medine Ünal; Süleyman ve Sabiha'dan olma, Aydın 29/2/1976 doğum

lu, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Bökeler Köyü nüf. kayıtlı olup, halen Anka

ra Yeni Mah. Şentepe No:29'da oturur. Evl i , 1 çocuklu, okuryazar, sabıkalı, 

pavyonda çalışır, T.C. 

Suç : İştirak halinde resmi evrakta sahtekarlık, bilerek sahte nüfus cüzdanı kullan

mak. 

Suç Tarihi : 7/8/1990 ve 1994 tarihleri arası. 

Karar Tarihi: 3/3/1998 

Hüküm Özet i : Sanıklar Kadriye Çatak, Fatma Güler, Ayten Babat, Zeynep Müstesna E l 

çi, Gülem Dalkılıç, Ayşe Keskin, Şenel Kaya ve Medine Ünal haklarında mahkememize açılan iş

tirak halinde resmi evrakta sahtekarlık suçundan dolayı beraatlerine, yine aynı sanıkların bilerek 

sahte nüfus cüzdanı kullanmak suçundan TCK.nun 350/3, 59/2 ve 647 S.Y.nın 4 ve 6. maddeleri 

gereğince neticeten 3 milyon T L . ağır para cezası ile cezalandırıldıkları ve bu cezalarının ertelen

diği, 

Sanıklar Nurettin Bakır, Ar i f Kaya, Ahmet Doğan haklarında iştirak halinde resmi evrak

ta sahtekarlık suçundan sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeter 

derecede kesin ve somut delil elde edilemediğinden beraatlerine, 

Yine sanık Mustafa Kemal Ramazanoğullan hakkında iştirak halinde resmi evrakta sahte

karlık suçundan dolayı TCK.nun 64/1. maddesi delaletiyle TCK.nun 342/2. maddesi gereğince ne

ticeten 5 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırıldığı, 

Yukarıda adı geçen sanıklara gıyaplarına hükmün tüm arama ve araştırmalara rağmen teb

liğ edilemediğinden, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince adı geçen sanıklara gıya

bi hükmün ilanen tebliğine, ilanın bir nüshasının mahkeme divanhanesine asılması için Yazı İşle

ri Müdürlüğüne tevdiine, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün son

ra tebligatm yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 23445 
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Çeşme Asliye Ceza Hakimliğinden ; 
E. N o : 1997/216 
K . N o : 1997/249 
İçmek için amacıyla uyuşturucu madde bululdurmak suçundan sanık Haydar ve Fehi-

me'den olma Bismil 15/9/1972 D.lu Diyarbakır İli Bismil İlçesi Bozkurt Mah. Nüf. kayıtlı Feysel 
Erdem hakkında Mahkememizin 14/11/1997 gün 1997/216 esas 1997/249 karar sayılı ilamı ile 
T C K . 404/2, 59/2, 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince 3.000.000,-TL ağır para cezası almış 
olup bu karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gaze-
te'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ve ilan 
masraflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 21631 

Gebze Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/345 
K . No : 1998/47 
Dayacı : K . H . 
Sanık : Kaan Aksoy - Memduh oğlu Fethiye'den olma 1950 D.lu Kocaeli Merkez 

İlçe Nüf. kayıtlı Karaköy Rıhtım Cad. Tahir Han Kat: 2'de mukim. 
Suç : 3167 sayılı Yasaya muhalefet. 
Suç Tarihi : 6/12/1996 
Karar Tarihi : 3/2/1998 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında yine Mahkememizin yukarda esas ve karar numa

rası yazılı karan ile neticeten müsnet suçtan dolayı 1.890.000,-TL ağır para cezası verilmiş olup 
tüm aramalara rağmen sanık bu adresinde bulunamadığı ve kararın kendisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle iş bu ilanın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz isteminde 
bulunmadığı taktirde karamı kesin halini almış olacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olu
nur. 21664/4 

Bayburt Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Yetkili mercilerin emirlerine itaatsizlik suçundan sanık Bayburt Merkez Tuzcuzade Mah. 

Nüf. kayıtlı olup Tuzcuzade Mah. İmaret Sok. Bayburt adresinde ikamet eden, Fikret ve Pakize 
oğlu, 1976 Bayburt D.lu Soner Gürbüz hakkında Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 
05/02/1998 tarih ve 1995/3 esas 1998/9 karar sayüı ilamı ile TCK.nun 526, 551, 102/1. fıkra 5. 
bend. 104/2. maddeleri gereğince davanın ortadan kaldmlmasına.sanığın yokluğunda verilmiş 
olup, bugüne kadar yapılan araştırmalara rağmen sanığın adresi tesbit edilememiş ve sanığa gerek
l i tebligat yapılamamıştır. 

Tebligat Yasası uyarınca işbu kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra 15 gün 
geçmesini takiben karann kesinleşeceği ve infaza verileceği ilanen tebliğ olunur. 21660 

Beyoğlu 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/894 
K . No : 1998/777 
Pasaport Kanununa muhalefet suçundan sanıklardan Ruanda uyruklu Basir Tungara ile 

Afganistan uyruklu Mürsel Faramez haklarında Mahkememizin 14/7/1998 tarih ve 1998/894 esas, 
1998/777 sayılı karan ile 5682 S.Y. nın 34 ve T C K . 55/3. maddeleri uyannca 1.013.000,-TL ağır 
para diğer sanıklar Afganistan uyruklu Pervin Faramez Cevat Ahmedi, Ramazan Ahmedi, Kanber 
Şah Ekberi, A l i Ahmadi, Hamit Muradi, Ahmet Şirzad, Necip Lamberd, Musa Müsavi, Muammer 
Nezeri, İbrahim Hüseyini, Kadir Nasan, Aras Hüseyini, ile Budinbuda uyruklu Muhammed Ka
mer, Tingsase Kongo uyruklu Bida Jan Pier, Goma Kongo uyruklu Jan Freeboy, Nijerya uyruklu 
Victor Guez Cukuma ile Grigtu Franc haklarında 5682 S.Y. nın 34. maddesi uyannca 
1.520.000,-TL ağır para cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiştir. 

Sanüdann yabancı uyruklu olup Türkiye'de belli ikametgahlarının olmadığı ve bulunma 
imkanlan da olmadığından; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gıyaplarında verilen 
karann Resmi Gazete ile yayınlanmasına ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğin
ce ilamın yayınlanması tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılmasına karar verildiği 
ilanen tebliğ olunur. 21663 
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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1998/565 

Karar No : 1998/625 

3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan dolayı sanık, Mustafa oğlu, Şöhret'den olma, 

1942 D.lu, Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Beyçam Köyü nüfusuna kayıtlı Şerif Demirhan 3167 

S.K.'nun 13/1-119/4 maddesince neticeden 6.840.000,-TL. Ağır para cezası verildiği mahkeme

mizden verilen 9/6/1998 tarih ve 1998/565-625 E / K saydı karar bütün aramalara rağmen bulu

nup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sa

nığa ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edümiş sayılacağı ilan gider

lerinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 22048 

Esas No : 1998/331 

Karar No : 1998/629 

3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Mehmet oğlu, Emine'den olma, 1953 

D.lu, Ankara İli, Kalecik İlçesi, Gölköyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Ziya Oruç 3167 S.K.'nun 

13/1-119/4 maddesince neticeden 3.780.000,-TL. Ağır para cezası verildiği mahkememizden ve-

rilen 9/6/1998 tarih ve 1998/331-629 E / K sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisi

ne tebliğ edilemediğinden 7201 Saydı Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen 

tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan giderlerinin kendi

sinden alınacağı ilan olunur. 22049 

Esas No : 1998/451 

Karar No : 1998/619 

3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Celal oğlu, Hatice'den olma, 1958 D.lu, 

Ankara İli, Merkez İlçesi, Öztürk Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şakir Cenk Almaç 3167 S.K.'nun 

13/1-119/4 maddesince neticeden 3.870.000,-TL. Ağır para cezası verildiği mahkememizden ve

rilen 9/6/1998 tarih ve 1998/451-619 E / K saydı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisi

ne tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen samğa ilanen 

tebliğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edümiş sayılacağı ilan giderlerinin kendi

sinden alınacağı ilan olunur. 22050 

Esas No : 1998/355 

Karar No : 1998/459 

3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık, Abdusselam'dan olma, 1936 D.lu, Gazi

antep İli, Merkez İlçesi, Kayseri Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Halil Kazaz 3167 S.K.'nun 

13/1-119/4 maddesince neticeden 3.870.000-TL. Ağır para cezası verildiği mahkememizden ve

rilen 12/5/1998 tarih ve 1998/355-459 E / K sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendi

sine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen samğa ilanen 

tebliğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan giderlerinin kendi

sinden alınacağı ilan olunur. 22051 
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Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/319 
K . No : 1997/245 
Davacı : K . H . 
Sanık : Müşerref Balkan - Recep ve Zeliha'dan olma 1951 D.lu. S.No: 112 Cilt 

No: 054.02 Aile S.No: 72'de Nüf. kayıtlı olup halen Cumhuriyet Cad. No: 269/1 Harbiye/İstan
bul'da oturur. 

Suç : Kaçak (Kokartsız) rehberlik yapmak 
Suç Tarihi : 4/9/1997 
Karar Tarihi : 6/5/1998 
Mahkememizden sanığa verilen T.C.Y.'nin 526/1 3506 S.Y. ile T.C.Y.'nın 24. Mad.647. S. 

Y. ile 4/l.Mad.T.C.Y.'nın 72. Mad. tebliğ edilememiş olup verilen 528.000.- T L . hafif para ceza
sına ilişkin karar sanığı tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi. 

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından; 
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31.maddeleri gereği hüküm ilan edilmesine, ilan 

edildikten sonra 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 22503 

E . No : 1998/86 
K . No : 1998/50 
Davacı : K . H . 
Sanık : Ahu Baletekin - Cihan ve Adalet'den olma 1973 Zoguldak D.lu. İstanbul 

Fatih Melek Hatun Nüf. kayıtlı olup halen Pamukkale Kasb. Panorama otelde oturur. 
Suç : Emirlere Muhalefet. 
Suç Tarihi : 1/2/1998 
Karar Tarihi : 9/2/1998 
Mahkememizden sanığa verilen T.C.Y. 526/1 Mad. 3506 S.Y. ile T.C.Y.'nın 24. Mad.647. 

S. Y'nın 4/l.Mad.T.C.Y.'nın 72.. Mad. verilen 726.000.- TL . hafif para cezasına ilişkin karar tüm 
aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verildi. 

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından; 
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31.maddeleri gereği hüküm ilan edilmesine, ilan 

edildikten sonra 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 22504 

Düzce l.Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1997/596 
K . No .-1998/80 
Çek Karnelerini iade etmemek suçundan sanık Rıdvan ve Ayşe kızı 1975 D.lu Düzce Kör-

peçler Köyüne kayıtlı ve Mukim Ümran S> nmez hakında Mahkememize açılan Kamu davasının 
yapılan açık duruşması sonunda; 

Sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan 3167 S. K . 13/1, 3506 S. K . gereğince 
2.580.000 - T L . ağır para cezası ile cezalandırıldığı, sanığın bütün aramalara rağmen gıyabi karar 
kendisine tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete vasıtası ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 
7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve mütakip maddeleri gereğince gıyabi kararın adı geçen ila
nen tebliğine, ilan tarihinden itibaren temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde 15 gün içinde kesin
leşmiş sayılacağı', ilan ücreti ve mahkeme masrafının kendisinden alınacağı ilan olunur. 

22642 

Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
199/90 
Elazığ İli, Merkez İlçesi, Şabanlı Köyü Cilt No: 149/01 S.11, K.04'de Nüf. Kayıüı Hacı 

ve Makbule'den olma 1941 D.lu Aydın Bayrak'a cezası süresince M . K . 357. maddesi uyarınca ve
sayet altına alınarak kendisine aynı yer Nüf. kayıtlı kızı Aydın ve Türkan'dan olma 1977 D.lu Fir-
des Bayrak'ın vasi tayin edildiğine dair mahkememizce verilen 30/7/1998 gün ve 1998/90-823 
saydı ilamı ile karar verilmiştir. 

İlan olunur. 22593 
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Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1990/140 
K . No : 1996/1062 
Karar Tarihi : 1/10/1996 
Sanık : A l i Ayaz; Aziz ve Asiye'den olma, 2/7/1963 doğumlu, Bingöl İli Genç 

İlçesi Geyikdere Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Gazi Cad. no: 41 Diyarbakır adresinde oturur. 
Suç : 3167 sayılı Kanuna muhalefet 
Suç Tarihi : 4/1/1990 
Kanun Maddesi : 3167 S.Y. 13/1, TCK.nun 119/5. 
Verilen Ceza : 60.000.-TL. Ağır para cezası 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı bulunan sanığa gıyabi hüküm tüm aramalara 

rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden; 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen teb

liğine, 
İlan metninin bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 
Aynı Yasanın 31. maddesi uyarınca tebliğin ilan tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılma

sına ve üan ücretinin sanığa yükleneceği ilanen tebliğ olunur. 22487 

E. No : 1990/566 
K . No : 1996/989 
Karar Tarihi : 17/9/1996 
Sanık : Hüseyin Çelik; Ömer ve Ayişe'den olma, Tortum 16/6/1957 doğumlu, 

Erzurum İli Uzundere İlçesi Ulubağ Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen İnönü Cad. Temiz Ekmek 
Fabrikası Üstü No: 39 Diyarbakır adresinde oturur. 

Suç : 3167 sayılı Yasaya muhalefet 
Suç Tarihi : 17/7/1990 
Kanun Maddesi : 3167 S.Y. 13/1, TCK.nun 119/5. 
Verilen Ceza : 180.000.-TL. Ağır para cezası 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazüı bulunan sanığa gıyabi hüküm tüm aramalara 

rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden; 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen teb

liğine, 
İlan metninin bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 
Aynı Yasanın 31. maddesi uyarınca tebliğin ilan tarihinden 15 gün sonra yapümış sayılma

sına ve ilan ücretinin sanığa yükleneceği ilanen tebliğ olunur. 22483 

E. No : 1994/727 
K . No : 1996/1220 
Karar Tarihi : 19/11/1996 
Sanık : Mehmet Refik Özen; Ahmet ve Nure'den olma, 1974 doğumlu, Diyar

bakır İli Merkez İlçe Üçkuyu Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Melikahmet Mah. İlgar Sok. No:8 
Diyarbakır adresinde oturur. 

Suç : Bıçakla yaralama ve saldırgan sarhoşluk 
Suç Tarihi : 19/7/1994 
Kanun Maddesi : TCK.nun 456/4, Ek 1-2, 457/1, 51/1, 81/1, 36 
Verilen Ceza : 330.000.-TL. Ağır para cezası 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı bulunan sanığa gıyabi hüküm tüm aramalara 

rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden; 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen teb

liğine, 
İlan metninin bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 
Aynı Yasanın 31. maddesi uyarınca tebliğin üan tarihinden 15 gün sonra yapümış sayılma

sına ve ilan ücretinin sanığa yükleneceği ilanen tebliğ olunur. 22484 
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Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No ; 1997/200 
K . No : 1997/501 
Karar Tarihi : 25/8/1997 
Sanık : Abdülmelik Keser- Abdulaziz oğlu, Vahide'den olma, 1973 D.lu Bitlis 

İli, Adilcevaz İlçesi Kavuştuk Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen İkiçeş-
melik Mh . Çamlıbelde Yapı Koop. Kuşadası adresinde ikamet eder. 

Suç : 2918 Sayılı Yasaya Muhalefet 
Kanun Maddesi : 2918 S.Yas. 4199 S.Yasa ile değ. 36/1-a, T C K 119/5,647 S.Yas. 4, T C K 

72 md. 
Hüküm : 10.935.000 - T L . Hafif Para Cezası 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu

nup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar ve
rilmiş olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş 
sayılıp 7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafmın sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olu
nur. 21854/5 

E . No : 1998/189 
K . No : 1998/342 . 
Karar Tarihi : 28/5/1998 
Sanık : Murat Hoşgörmez- Rafet ile Demirhane den olma 1967 D.lu, İstanbul 

İli, Eyüp İlçesi, Cuma Mah. nüfusuna kayıüı olup, halen Arslanlar Cad. 
No: 7 Kuşadası adresinde ikamet eder. 

Suç : 3167 Sayılı Yasaya Muhalefet 
Kanun Maddesi : 3167 S.Y. 13/1, T C K 119/4 mad. 
Hüküm : 1.890.000 - T L . Ağır Para Cezası 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu

nup tebliğ edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Kanununca Resmi Gazete İlanen tebliğine karar 
verilmiş olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edil
miş saydıp 8 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ 
olunur. 21854/2 

E. No : 1998/62 
K . No : 1998/542 
Davacı : K . H . 
Sanık : Mehmet A l i Atalay Recep Zahide'den olma Konya Seydişehir Kavak 

Mah. nüfusuna kayıüı Aslan Nakliyat Işıkkent İzmir 
Suç : Tehlikeli Araç Kullanmak 
Suç Tarihi : 19/11/1997 
Kanun Maddesi: TCY.565/1,119/2, 647 S.Y. 4/1 
Verilen Ceza : 290.000 - TL . Hafif Para Cezası 
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda 
Sanığın adresinin bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği müm

kün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29 ncu matteleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa teb
ligatın yapılmış sayılmasına 10/7/1998 tarihinde karar verilmiştir. 22607 

Karaman Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1997/1540 
K . No : 1997/1770 
Ehliyetsiz araç kullanmak suçundan sanık Hasan ve Pakizeden olma, 1961 D.lu, Durmuş 

A l i Aksüt hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan yargdaması sonunda; 
Sanığın yokluğunda 7.335.000 - TL . Hafif Para Cezası ile cezalandınlmasına karar veril

diği sanığın tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 saydı 
Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine hüküm 
fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar veri
lip ilan olunur. 22454 
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Yalova Sulh Ceza Hakimliğinden 
E. No : 1997/369 
Sanık : Çağdaş Deniz Avcı- Turgay ve Gönül oğlu, 1977 D.lu İstanbul-Fatih-Molla-

aşkı Mah. nüfusuna kayıtlı, Istanbul-Karaköy Şair Ziyapaşa Yokuşu No: l / A 
da mukim. / 

Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak 
Suç Tarihi : 29/9/1997 
Yukarıda açık kimliği ile suç vasfı yazılı sanık hakkında mahkememizin 24/11/1997 tarih 

ve 1997/369-848 esas ve karar sayılı ilamı üe TCK.526/1, 647 S.K.4/1 maddesi üe 218.000 - T L . 
Hafif Para Cezası ile 50.000 - T L . Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, sa
nığın gösterilen tüm adreslerinden aranmalarına rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayüı Tebligat Yasasının 28. ve devam maddeleri gereğince Resmi Gaze-
te'de ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu, işbu ilanın yayımlandığı tarihden itibaren 15 gün son
ra tebliğ edümiş sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 22570/1 

E. No : 1996/630 
Sanıklar : 1- Cüneyt Dere- Abidin ve Arzu oğlu 1975 D.lu Sakarya Hendek-Kargalı-

hanbaba nüfusuna kayıtlı, İzmityolu üzeri Nadk Sitesi Karşısı No: 190 da 
Yalova adresinde oturur. 
2 - Mustafa Balcı- Abdurrahman ve Şerife oğlu, 1978 doğumlu, Gire-
sun-Şebinkarahisar Yumurcaktaş nüfusuna kayıtlı, diğer sanıkla aynı yerde 
oturur. 

Suç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 10/8/1996 
Tevkif Tar.: 10/8/1996 (Her iki sanık hk.) 
Tahliye Tar.: 23/10/1996 (Her iki sanık hk.) 
Yukarıda suç vasfı ile açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizin 24/9/1997 

gün ve 1996/630 es. 1997/489 karar sayılı ilamı ile TCK.nin 491/llk, 522, 523/1, 81/2, 647 SK.4/2 
maddesi ile 115.000,- T L . Ağır para Cezası ile 365.000 - T L . yargılama giderinin sanıklardan tah
siline karar verildiği, sanıkların gösterilen tüm adreslerinden aranmalarına rağmen bulunamamış 
ve hüküm kendilerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve devam madde
leri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu, işbu ilanın yayımlandığı ta
rihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olu
nur. 22570/2 

E. No : 1996/455 
Sanık : Cengiz Öztürk- Yusuf İzzettin ve Gülsüm oğlu, 1970 doğumlu, Çankırı Or

ta İlçesi Dodurga Köyü nüfusuna kayıtlı, başka suçtan Yalova cezaevinde 
hükümlü. 

Suç : Müessir f i i l . 
Yukarıda suç vasfı ile açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 18/3/1998 gün ve 

1996/455 es. 1992/220 karar sayılı ilamı ile TCK.nin 456/4 maddesi ile 2 ay hapis cezası ile ceza
landırıldığı ve 30.000 - TL . mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği, sanığı gös
terilen tüm adreslerinden aranmalarına rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve devam maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ila
nen tebliğine karar verildiği yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
ve hüküm kesinleşeceği ilan olunur. 22570/3 
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Yalova Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1996/665 
Sanık : Metin Deniz- Semet ve Ayna oğlu, 1960 doğumlu, Yalova Mrk. Rüstempa-

şa Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve Yalova Fatih Cad. Şefika Sokak No: 5/3 de 
oturur. 

Suç : Yaralama 
Suç Tarihi : 9/8/1996 
Yukarıda suç vasfı ile açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 25/3/1998 gün ve 

ve 1996/665 es. 1998/234 karar sayılı ilamı ile TCK.456/4,19,457/1 maddesi ile 560.000- TL . 
Ağır Para Cezası ile cezalandırıldığı ve 150.000 - T L . Yargılama giderinin adı geçen sanıktan tah
siline karar verildiği, sanığın gösterilen tüm adreslerinden aranmalarına rağmen bulunamamış ve 
hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve devam maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 22570/4 

E. No : 1998/139 
Sanık : Muharrem Selçuk- Güner ve Hayriye oğlu, 1972 D.lu, Yalova Mrk. Bağlar-

başı Mah. nüfusuna kayıtlı, aynı Mah. Çakıllı Sokak No: 23/3 de oturur. 
Suç : Emirlere Riayetsizlik 
Suç Tarihi : 31/1/1996 
Yukarıda suç vasfı ile açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 24/3/1998 gün ve 

ve 1998/139-228 esas ve karar sayılı ilamı ile T C K . 526/1,19,647 S.K. 4/1 maddesi ile 
1.638.000 - T L . Hafif Para Cezası ile mahkum edildiği, sanığın gösterilen tüm adreslerinden aran
malara rağmen bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Ya
sasının 28. ve devam maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 

22570/5 

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/234 
K . No : 1998/336 
Tehlikeli Vasıta kullanmak suçundan sanık Lice İlçesi Ziyaret Köyü nüfusuna kayıtlı ha

len ilimiz 5 Nisan Mah. İzmez Sk. Dilan Apt. 6/28 de ikamet eden Remezan ve Asiye den olma 
14/2/1969 D.lu Mehmet Türkan hakkında mahkememizce verilen T C K . 565/1, 3506 SK.TCK.24, 
647 SY.4, TCK.72 maddesi gereğince 383.000- TL . H.P.C. verilmiştir. 

Sanığın gıyabında verilen bu karar tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edile
memiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve devamı maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de 
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 8 gün içerisinde As
liye Ceza Mahkemesine itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı, masrafların sanıktan alı
nacağı ilan olunur. 22482 

Karaman Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1984/145 
Ehliyetsiz araç kullanmak suçundan sanık Ahmet ve Emine'den olma 1979 D.lu, Mehmet 

A l i Tongül hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda; 
Sanığın yokluğunda 135.000 - T L . Hafif Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği 

sanığm tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine hüküm fık
rasının ilan tarihindenitibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip 
ilan olunur. 22442 



Kartal 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

S.No Esas No Karar No Karar ; r i h i Sanık Baba Adı D.Tar. D. Yeri Suç Verilen Ceza 

1 1998/41 1998/295 27/4/1998 İsmail Coşkun A l i 1956 Arhavi 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

2 1998/78 1998/321 6/5/1998 İsmail Emred Kıroğlu Hüseyin 1958 Kartal 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

3 1998/289 1998/375 21/5/1998 Ulvi Kaan Meriç Nazmi 1970 Zonguldak 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

4 1998/376 1998/431 4/6/1998 Cevat Algül Şazettin 1979 Arhavi Müessir Fiil 2.364.444- TL. A.P.C. 

5 1998/392 1998/507 25/6/1998 Aliksan Balcı Mehmet 1953 Sarayköy 3167 S.K.Muh. 6.840.000- TL. A.P.C. 

6 1998/419 1998/435 5/6/1998 Sezgin Demir Engin 1963 Samsun 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

7 1998/423 1998/421 2/6/1998 Talat Nihat Taşdöndüren Saim Ferhat 1963 Orhanlı 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

8 1998/443 1998/347 11/5/1998 Ahmet Kerim Başakıncı Kurt Rauf 1963 İstanbul 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

9 1998/444 1998/436 5/6/1998 Sezgin Demir Engin 1963 Samsun 3167 S.K.Muh. 6.840.000- TL. A.P.C. 

10 1998/445 1998/348 11/5/1998 Ahmet Kerim Başakıncı Kurf Rauf 1963 İstanbul 3167 S.K.Muh. 6.840.000- TL. A.P.C. 

11 1998/477 1998/437 5/6/1998 Sezgin Demir Engin 1963 Samsun 3167 S.K.Muh. 6.840.000,- TL. A.P.C. 

12 1998/485 1998/390 21/5/1998 Sadık Delipınar Aziz 1954 Divriği 3167 S.K.Muh. 3.870.000- TL. A.P.C. 

13 1998/486 1998/438 5/6/1998 Durmuş Ay İsmail 1942 Gerze 3167 S.K.Muh. 3.870.000,- TL. A.P.C. 

14 1998/547 1998/458 15/6/1998 Ahmet Fahri Çığ Orhan 1964 İstanbul 3167 S.K.Muh. 6.840.000,- TL. A.P.C. 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan hükümlülerin yapılan tebligatta bulunamadıkları gibi yeni adresleride tesbit edüemediğinden bahisle 7201 sa

yılı Tebligat Kanunun 29-30. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete'nin neş-

hir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan masraflarının hükümlüden alınacağı ilan olunur. 22583 



Manavgat Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Esas-Karar No Adı-Soyadı-Kimliği • Uygulanan Kanun Maddesi ve Aldığı Ceza 
1998/208-139 1- Ar i f Yıldınm-Seydi ve Zeliha oğlu 1963 D.lu, 

Adıyaman Besni Uzunkuyu Köyü nüfusuna kayıtlı 
TCK.572/1, 647 S.Y.4- 180.0000- TL. HPC 

2 - Hidayet B i lg in - Abdullah ve Meliha oğlu, 1960 D.lu, TCK.456/4, Ek 1,2, 457/1 12.160.000,- T L . A P C 
Karaman Merkez Ç eltek Mah. nüfusuna kayıtlı TCK.572/1, 647 S.Y.4 180.000- T L . HPC 

1998/82-34 Ayşe Demirtaş (Yıldırım)- Hasan ve Gülsüm kızı, 
1952 D.lu, Antalya Serik Nebiler Köyü nüfusuna kayıtlı 

TCK.456/4,Ek 1,2,457/1 12.160.000- T L . A P C 

1998/195-103 1- Hidayet B i lg in - Abdullah ve Meliha oğlu, 1960 D.lu, TCK.456/4, Ek 1,2, 457/1 12.160.000- TL. A P C 
Karaman Merkez Çeltek Mah. nüfusuna kayıtlı. TCK.572/1,647 S.Y.4 180.000- TL. HPC 
2 - Arif Yıldırım- Şeydi ve Zeliha oğlu, 1963 D.lu, TCK.456/4, Ek 1,2,457/1 12.160.000- T L . A P C 
Adıyaman Besni Uzunkuyu Köyü nüfusuna kayıtlı TCK.572/1, 647 S.Y.4 180.000- TL. HPC 
3 - Muzaffer Şimşek- Osman ve Hedise oğlu, 1963 D.lu, TCK.456/4, Ek 1,2 9.120.000- TL. A P C 
Artvin Yusufeli Esenkaya Köyü nüfusuna kayıtlı TCK.572/1, 647 S.Y.4 180.000- TL. HPC 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıkların yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığı, yeni adreslerinin de tesbit edilemediği anlaşıldığından 7201 sa
yılı Tebligat Yasasının 20 ve 30. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen teliğine, aynı Yasanın 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden 16 gün sonra (Ceza 
Kararnamesi ile verilen kararlarda karara itiraz süresi 8 gündür) kesinleşeceği hususu ilanen telbiğ olunur. 22613 

Kartal 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
S.No Esas No Karar No Karar Tarihi Sanık Baba Adı D.Tar. D.Yeri Suç Verilen Ceza 

1 1996/905 1998/449 10/6/1998 Kadircan Yıldırım Mehmet 1944 Ladik Ölümle Tehdit-Hakaret 370.000- T L . A.P.C. 
2 1997/820 1998/393 25/5/1998 İltimas Gölbaşı Beyaz 1951 Çıldır Emirlere Riy. 528.000- TL. H.P.C. 
3 1997/820 1998/393 25/5/1998 Hatice Asay Hamdi 1960 Zara Emirlere Riy. 528.000- TL. H.P.C. 
4 1997/820 1998/393 25/5/1998 Gülüzar Anar Abbas 1964 Erzincan Emirlere Riy. 528.000- T L . H.P.C. 
5 1998/275 1998/519 25/6/1998 Lütfi Binici Hüseyin 1955 Ağcıtırı 3167 S.K. Muh. 3.870.000- T L . A.P.C. 
6 1998/361 1998/420 2/6/1998 İbrahim Çelik Eyüp 1968 Adapazarı 3167 S.K. Muh. 3.870.000,- T L . A.P.C. 
7 1998/394 1998/379 21/5/1998 Caner Sönmez Hümi 1956 İzmit 3167 S.K. Muh. 6.840.000- T L . A.P.C. 
8 1998/427 1998/447 9/6/1998 İsmail Çankaya Mehmet 1952 Pınaryazı 3167 S.K. Muh. 3.870.000- T L . A.P.C. 
9 1998/534 1998/539 30/6/1998 Ömer Tatar Süleyman 1950 Yahyalı 3167 S.K. Muh. 6.840.000- TL. A.P.C. 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan hükümlülerin yapılan tebligatta bulanamadıklan gibi yeni adresleride tesbit edilemediğinden bahisle 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 29^30. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete'nin neşir 
tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan masraflarının hükümlüden alınacağı ilan olunur. 22029 



Karta l 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Sıra No Esas No Karar No Karar Tarihi Sanık Baba Adı D.Yer.D.Tar. 

1 1998/150 1998/293 4/5/1998 Türker Güven Tahsin İstanbul-1975 

2 1998/72 1998/248 27/4/1998 Cüneyt Uğurluoğlu Hasan Merzifon-1966 

3 1998/121 1998/307 7/5/1998 Semra Çivi Mevali Refahiye-1964 

4 1998/71 1998/247 27/4/1998 Mehmet Süer Tayfun İstanbul-1967 

5 1998/34 1998/287 4/5/1998 Mehmet Selim Gültekin Mehmet Salih Siirt-1969 

6 1998/30 1998/286 4/5/1998 Lütfi Binici Hüseyin Ağatın-1955 

7 1998/290 1998/377 25/5/1998 Ahmet Karakaya Mustafa Karabük-1975 

8 1993/664 1998/278 1/5/1998 Hüseyin Çağatay Halef Bingöl-1962 

9 1998/243 1998/294 4/5/1998 A l i Ekber Kartay Dursun Erzincan-1961 

10 1998/272 1998/312 11/5/1998 Turgut Özcan Battal Hekimhan-1978 

11 1998/274 1998/313 11/5/1998 Sadık Delipınar Aziz Divriği-1954 

12 1998/283 1998/373 25/5/1998 Mustafa Uzun Bahattin İstanbul-1955 

13 1998/271 1998/311 11/5/1998 Muammer Büyükçulha Mehmet Nurettin Elazığ-1948 
14 1997/373 1997/547 15/9/1997 Ahmek Akgöz Şevket Alaçasar-1968 

15 1997/712 1997/704 3/11/1997 Nedim Arslan Nurettin Kartal-1977 

16 1997/528 1997/803 8/12/1997 Metin Adnan Konakçı Ahmet Hamdi Diyarbakır-1965 

17 1997/603 1997/807 8/12/1997 Abdulkadir Alıcı İbrahim Halil Urfa-1954 

18 1997/570 1997/814 15/12/1997 Murat Kalyon Ramadan İstanbul-1974 

19 1997/759 1997/896 29/12/1997 Osman Suna Mustafa Göklü-1960 

20 1997/708 1997/891 29/12/1997 Nevin Dalkılıç Zihni Artvin-1961 
21 1997/554 1998/191 13/4/1998 Fuat Çalık İbrahim Kahya Esenköy-1957 

22 1998/141 1998/142 16/3/1998 Ayhan Yalçın Şevki Horasan-1961 

23 1997/527 1997/682 22/10/1997 Orhan Kocabaş Hakkı İnegöl-1955 

24 1997/711 1998/56 16/2/1998 Zeki Altuntaş Mehmet Remzi Elazığ-1963 

25 1998/48 1998/139 16/3/1998 Ahmet Kotoman Fikret İstanbul-1969 

26 1996/655 1997/829 22/12/1997 Ramazan Akbaba Dursun Arpaçay-1964 

Suç 

Kum.Oynatmak. 
3167 S.K.Muh. 
Tehdit 

3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
TCK.566 M.Muh. 
M.F i i l 

3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
M . F i i l 
Bıç.M.Fiil 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
TCK.566.M.Muh. 
Kumar Oynatmak 
3167 S.K.Muh. 
Tehlikeli Sevk. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
3167 S.K.Muh. 
Tehlikeli Sevk 

Verilen Ceza 

Mahkumiyet 



Sıra No Esas No Karar No Karar Tarihi Sanık Baba Adı D.Yer.D.Tar. Suç Verilen Ceza 

27 1995/313 1997/640 10/10/1997 Hüseyin Yıldırım İbrahim Zara-1952 Tehdit 

28 1995/459 1998/317 13/5/1998 Murat Arslan Niyazi Gölpazan-1975 Bıç.Mües.Fiil. 
29 1998/97 1998/153 23/3/1998 Süleyman Demircioğlu A l i Of-1964 3167 S.K.Muh. 

30 1998/52 1998/141 16/3/1998 Hüseyin Özçep Sebahattin Hopa-1961 3167 S.K.Muh. 

31 1998/114 1998/163 30/3/1998 Erhan Güven Burhan İstanbul-1970 3167S.K.Muh. 

32 1998/253 1998/296 4/5/1998 Mahire Coşar A l i Mahir İstanbul-1949 3167 S.K.Muh. 

33 1996/765 1998/321 13/5/1998 Hakim Acıkoğlu Osman Bolu-1971 Sü.Teşhiri 
34 1996/829 1998/344 21/5/1998 Cafer Altay İsmet Bismü-1979 Hırsızlık 
35 1997/341 1998/258 29/4/1998 Şükrü Demirbaş Mustafa Fatsa-1967 Gıda Mad. Muh. 
36 1997/375 1998/322 13/5/1998 Özkan Körmeçli Garip Şiran-1976 Hırsızlık 
37 1995/144 1997/785 3/12/1997 Mesut Özdemir Sadullah Sütçüler-1976 Hırsızlık 

Mahkumiyet 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan hükümlülerin yapılan tebligatta bulunmadıkları gibi zabıtacada yapılan tahkikatta yeni adresleri tesbit 
edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 29-30 maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine aynı K.nun 31. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 
Gazete'nin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan masraflarının hükümlüden alınacağı ihtar olunur. 22024 

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesince karara çıkıp karar tebliği için adresleri tesbit edilemeyen tebligat yapüamamış sanıklar için 7201 SY. 28-29 mad. 

uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğ edilmesine ve ilan yapıldıktan soma TCK.31. maddesi uyarınca 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağı ilan mas
raflarının hükümlüden almacağı ilan olunur. 

Baba Adı D.Tar. D.Yeri Sıra No Esas No Karar No Karar Tarihi Sanık Suç Verilen Ceza 

1995/1707 
1992/318 
1995/274 
1994/1293 
1994/1293 

1996/1039 
1994/608 
1997/521 
1995/1389 
1995/1389 

8/7/1996 
28/4/1994 
23/6/1997 
13/3/1998 
13/3/1998 

İsmail Bektaş 
Hüseyin Tok 
Metin Çakır 
Süleyman Küçüksavlu 
Av. Akın Küçüksorgulu 

Emin 
Yusuf 
Necati 
Salih 

1956 
1965 
1969 
1958 

Akşehir 
Uludere 
Kelkit 
İsparta 

Hırsızlık 
Hırsızlık 
Yaralama vs. 
3257 S K M . 
3257 S K M . 

3 Ay Hapis 
250.000 - T L . A.P.C. 
400.000 - T L . A.P.C. 
Zoralım 
Zoralım 

21948 



Zeytinburnu Sulh Ceza Hakimliğinden : 

S.No 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Dos.No 

1996/1131-1216 

1996/1148-1814 

1997/82-1683 

1997/118-2175 

1997/123-2121 

1997/140-1702 

1997/1114-2181 

1996/837-2091 

1996/38-248 

1997/1205-1740 

1996/401-638 

1997/512-1038 

1997/1258-2010 

1997/992-1954 

1997/893-1955 

1997/1505-2095 

1997/1517-2216 

1997/1593-2217 

1997/1636-2261 

1997/1292-2011 

Sanığın Kimliği Suç Kanun Maddesi ve verilen ceza 

Maria Mararam-Hristache faz 1961 D.lu Romanya Hırsızlık 

Petrisor Maria, Vesilu oğ. 1968 D.lu Romanya uy. Hırsızlık 

İoan Lazar, Yuvan oğ. 1976 D.lu Romanya uyruklu Hırsızlık 

İon Vera, Cucu kızı 1958 D.lu Romanya uyruklu Hırsızlık 

Mocanu Stefan-Geherge oğ. 1965 D.lu Romanya uyruklu Hırsızlık 

Alpaslan Sein, Bahir oğ. 1977 D.lu Şakayık Sk. No: 5 Hırsızlık 

Hakan İnanır, Sıdki oğ. 1972 D.lu Fevzi Çakmak Mh. No: 10 Hırsızlık 

Mustafa Coşar, Mahmut oğ. 1965 D.lu İnönü Mh. No: 4 Gıda Mad. 

Harun Aydemir, Necmettin oğ. 1975 D.lu Merkezefendi Yaralamak 

Mevlanehane No: 7 

Ömer Çakır, Halü oğ. 1969 D.lu Polat Sk. D: 7 K.Sinan Teh.vas.kul. 

Hasan Sezgin-İsmaü oğ. 1950 D.lu Sümer Mah. No: 10 Sarkıntılık 

Yılmaz Özçapraz, Abdullah oğ. 1965 D.lu Yeşiltepe Sarhoşluk 

Hasan Öztürk, A l i oğ. 1979 D.lu Seyitnizam Mah. No: 24 Mes.Mah.ateş.et. 

Anka Dimtrova Siova, İslam oğ. 1969 D.lu Bulgaristan 5682 SK.Muh. 

Sitiyon Kamincela Pehlivan, Mehmet kızı 1962 D.lu 5682 SK.Muh. 

Anişkuh Mapramur, İskender kız 1940 D.lu 5682 SK.Muh. 

Vahit Yusufî, Fazım oğ. 1969 D.lu Yeşiltepe Mah. 26 Taş Cami Sk. 5682 SK.Muh. 

A l i Rezgar-Osman oğl 1971 D.lu Irak uyruklu 5682 SK.Muh. 

Muhammadi Salehe-Abdul Omary-Tanzanya uyruklu 5682 SK.Muh. 

Alkın Çınar, Ertop oğ. 1981 D.lu Nuripaşa Mah. No: 72/2 Yangın 

TCK.491/3-61,522/647/4,600.000-TL. A.P.C. 

TCK.491/4,62,647/4, 2.400.000-TL. A.P.C. 

T C K 493/1,62,522,647/4-1,600.000 - TL. A.P.C. 

TCK.491/3,522,4 Ay Hapis 

TCK.491/tlk,61,522,647/4,200.000- TL. A.P.C. 

TCK.491/İlk,61,522,647/4, 300.000-TL. A.P.C. 

TCK.491/İlk,522, 2 Ay Hapis Cezası 

TCK.396,3506-647/4,1.320.000-TL. A.P.C. 

TCK.456/4,457/1,647/4,640.000- TL. A.P.C. 

TCK.565/1,3506,647/4,218.000-TL. H.P.C. 

TCK.421/2,647/4, 6.900.000 - TL. Ağır Tecil 

TCK.572/1,647/4,180.00-TL. H.P.C. 

TCK.551,119/5,647/4-72,325.500-TL. A.P.C. 

5682 SK.34,860.000,- TL. A.P.C. 

5682 SK.34,860.000 - TL. A.P.C. 

5682 SK.34,119/5-1,290.000-TL. A.P.C. 

5682 SK.34,119/5-1,290.000 - TL. A.P.C. 

5682 SK.34,119/5-1,290.000-TL. A.P.C. 

5682 SK.34,119/5-1, 290.000-TL. A.P.C. 

TCK.566/1,55/3,647/4,50.000-TL. H.P.C. 



S.No 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Dos.No Sanığın Kimliği JSuç_ Kanun Maddesi ve verilen ceza 

1997/63-76 Kadir Mert, A l i oğlu 1947 D.lu Merkez Mah. Cami St. No: 34 

1997/424-988 Sinan Katal, Celal oğlu 1961 D.lu Sümer Mh. No: 27 Z.burnu 

1997/704-1205 Eyüp Topal, Hüseyin oğlu. 1966 D.lu Gökalp Mah. No: 3 

1997/1091-1604 Ahmet Mityat, Faruk oğlu 1952 D.lu Esenler Cad. Bakış Apt. 

1997/1189-1690 Fuat Yıldırım, Rahmi oğlu 1969 D.lu M.Çakmak Mh. No: 42 

1997/1127-1624 Cengiz Demir, Yaşar oğlu 1965 D.lu Demirciler Sitesi, No: 24 

1994/109-944 Ercan Irmak, Mehmet oğlu 1974 D.lu Beşyüzevler Ertuğrul Mah. 

Kanarya Sk. No: 32, No: 15/3 G.osmanpaşa 

1994/1169-945 Ercan Irmak 

1994/3385-946 Ercan Irmak 

1994/1599-947 Ercan Irmak ' " 

1994/1600-948 Ercan Irmak 

1994/1601-949 Ercan Irmak 

1994/1806-334 Ercan Irmak 

1994/1874-950 Ercan Irmak 

1997/624-1906 Naser Shahrabadi-Behzad Badahhizadeh-Mahin Shahrabidi 

3167 S.K.Muh. 3167 SK. 13/1,2370,119/5,1.890.000 - TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5,1.890.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 3.870.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5,1.890.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 3.890.000 - TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 3.890.000-TL. A.P.C. 

3167 S.K.Muh. 3167 SK. 13/1,2370,119/5, 720.000 - TL. A .PC. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 1.170.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 1.170.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 1.170.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 1.170.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5,1.170.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5,1.170.000-TL. A.P.C. 

3167 SK.13/1,2370,119/5, 1.170.000-TL. A.P.C. 

Hırsızlık TCK.491/İlk-Son-522, 523, 10 Ay Hapis 

3167 S.K. Muh. 3167 SK.13/1,3506,119, 3.870.000-TL. A.P.C. 1998/256-387 Ergut Yümaz-Süleyman oğ. 1965 D.lu Nuripaşa Mah. No: 40 
Yukarıda adı ve soyadı, esas, karar verilen ceza miktarı yazılı sanıklar hakkında mahkememizden verilen gıyabi kararlar adı geçenlerin adreslerine 

PTT marifetiyle tebliğ edilemediği, zabıtacada yeni adresleri tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi 
Gazete ile ilanen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılması hususu ilanen tebliğ olunur. 

22602 



Kartal 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
S.No Esas No Karar No Karar Tarihi Sanık Baba Adı 

1 1998/12 1998/133 16/3/1998 Metin Sadettin Tiizüner Hacı Ömer 

2 1997/677 1997/835 22/12/1997 Veli Özdemir Ferhat 

3 1998/25 1998/134 16/3/1998 Nevin Dalkılıç Zihni 

4 1998/331 1998/438 8/6/1998 Cüneyt Uğurlu Hasan 

5 1998/320 1998/436 8/6/1998 Asiye Aydın Beytullah 

6 1998/319 1998/435 8/6/1998 Nihat Şen Fikret 

7 1998/415 1998/459 8/6/1998 Ahmet Fahri Çığ Orhan 

8 1998/412 1998/458 8/6/1998 Nurkan Terzi Kadir 

9 1998/400 1998/400 8/6/1998 Sezgin Demir Engin 

10 1998/383 1998/446 8/6/1998 Mehmet Bülent Özbek Orhan 

11 1998/417 1998/461 8/6/1998 Gökhan Gülsoy Gelün 

12 1998/416 1998/460 8/6/1998 Ahmet Fahri Çığ Orhan 

13 1997/374 1998/422 8/6/1998 Şentürk İnanç Ahmet 

14 1998/444 1998/474 8/6/1998 Aziz Küçüközer Mehmet 

15 1998/438 1998/470 8/6/1998 Yusuf Karadoğan Nasun 

16 1998/435 1998/467 8/6/1998 Muammer Tuncer Hakkı 

1952-Yozgat 

1973-Hekimhan 

1961-Sivas 

1966-Merzifon 

1966- Paşaçayı 

1967- Kartal 

1964-İstanbul 

1958-Kartal 

1963- Samsun 

1956-Karşıyaka 

1977-Görün 

1964- İstanbul 

1947-Orhangazi 

1966-Adryaman 

1963-İstanbul 

1960-İstanbul 

3167 S.K.Muh. Mahkumiyet 

3167 S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

Müessir F i i l 

Çek Karnesi İade Etmemek 

3167S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167 S.K.Muh. 

3167S.K.Muh. 



S.No Esas No Karar No Karar Tarihi Sanık Baba Adı D.Tarihi-D.Yeri Suç 

17 1998/433 1998/466 8/6/1998 Durmuş Ay İsmail 1942 Gerze 3167 S.K.Muh. 

18 1988/422 1998/463 8/6/1998 İlhan Ayna Hayrullah 1965-Teketaban 3167S.K.Muh. 

19 1998/391 1998/452 8/6/1998 Ahmet Fahri Çığ Orhan 1964-İstanbul 3167 . c K.Muh. 

20 1998/390 1998/451 8/6/1998 Sabih Selvi Celalettin 1966-Bulanık 3167 S.K.Muh. 

21 1998/388 1998/449 8/6/1998 Selahattin Varlı İsmail 1950-Beypazan 3167 S.K.Muh. 

22 1998/387 1998/448 8/6/1998 Mahmut Baktıaya Selim 1948-Antakya 3167 S.K.Muh. 

23 1998/223 1998/432 8/6/1998 Ahmet Fahri Çığ Orhan 1964-İstanbul Çek Kar.İade Etmemek 

24 1998/219 1998/431 8/6/1998 Mustafa Kamil Özden Sadi 1961-Üsküdar 3167 S.K.Muh. 

25 1998/45 1998/427 8/6/1998 İrfan İlker Mehmet 1962-Dursunbey 3167 S.K.Muh. 

26 1998/157 1998/195 13/4/1998 Burhan Temel Hasan 1965-Bayburt 3167 S.K.Muh. 

27 1998/110 1998/162 30/3/1998 Oğuzhan Aksu Nevzat 1965-Erzincan 3167 S.K.Muh. 

28 1998/592 1998/660 15/10/1997 Orhan Balkan Yaşar 1959-Haydarlar 3167 S.K.Muh. 

29 1998/103 1995/156 23/3/1998 Osman Gültekin Osman 1969-Hekimhan 3167 S.K.Muh. 

30 1997/760 1998/234 20/4/1998 Fatma Yavuz Osman 1971-Pasinler Emirlere Riayetsizlik 

31 1998/179 1998/483 10/6/1998 Mahir Lale Hayrettin 1979-Diyarbakır Hırsızlık 

Verilen Ceza 

Yukarıda açık kimlikleri yazılı bulunan hükümlülerin yapılan tebligatta bulunmadıkları gibi zabıtaca yapılan tahkikatta yeni adresleri tesbit edileme
diğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29-30. mad. gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine aynı Kanunun 31. mad. uyarınca ilan yapılan Resmi 
Gazete'nin neşhir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan masraflarının hükümlüden alınacağı ilan olunur. 23276 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Milletlerarası Andlasma 
98/11480 Çeşme-Alaçatı Su Temini ve Kanalizasyon Projesi'nin Dış Finansmanı 

İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankas ı ) 'ndan 
Temin Edilen Krediye İlişkin Garanti ve İkraz Anlaşmaları ile Ek Mek
tupların Onaylanması Hakkında Karar 

Yönetmelikler 
— Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Açıktan Alınacak Sözleşmeli Perso

nel Hakkında Yönetmelik 62 
— Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği 70 

İlânlar 
— Yargı İ lânları 77 

Başbakan l ık Bas ımev i Döne r Sermaye İşletmesi Müdür lüğünden : 

RESMÎ GAZETE'YE ABONE OLMAK İSTEYENLERİN 

DİKKATİNE... 

Bilindiği üzere Resmî Gazete' nin baskısı sadece Başbakanlık Basımevi Döner 
Sermaye işletmesinde yapılmakta ve abone işlemleri ile dağıtımı yine işletmemiz kanalıy
la gerçekleştirilmekte ayrıca perakende satışı, ihale sonucu yapılan sözleşme gereğince 
Yaysat (Yayım Satış Pazarlama ve Dağıtım A. Ş.) tarafından da yapılmaktadır. 

Ancak, son günlerde işletmemize çeşitli kanallardan gelen bilgilere göre, bu ko
nuda hiçbir yetkiye sahip olmadıkları halde, bazı kişilerin Resmî Gazete'ye abone kabul 
etme yoluna gittikleri ve hatta bu konuda kendilerine başvuranlarla sözleşme yaptıkları 
öğrenilmiştir. 

Resmî Gazete'ye abone kabul etme yetkisi münhasıran işletmemize ait olduğun
dan ve doğrudan işletmemize başvurulması gerektiğinden üçüncü şahıslar tarafından 
düzenlenen abone sözleşmesi hiç bir şekilde İşletmemizi bağlamamakta ve herhangibir 
mükellefiyet yüklememektedir. 

Ayrıca, Resmî Gazete'yi "Elektronik Resmî Gazete" adı altında Internet ara
cılığı ile pazarlamaya çalışan hiçbir özel kuruluşla İşletme Müdürlüğümüzün sözleş
mesi yoktur. 

İleride meydana gelebilecek bir takım mağduriyetin önlenebilmesi açısından bu 
açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 

ilgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 90.000,-TL. 




