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MADDE 1. — İcra ve İflas Kanununun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve
kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve
hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı
olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.
MADDE 2. — İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin beşinci fıkrası ile yedinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse hakim, 68/a
maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna ka
naat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen
belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.
Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olu
nur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza
kalkar.
İtirazın kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise ala
caklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edi
lir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa,
hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan ta
raf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
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MADDE 3. — İcra ve iflas Kanununun 68/a maddesinin beş, altı ve sekizinci fıkrala
rı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bu
lunmaması halinde mercice başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvakkaten kaldırıl
masına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında
para cezasına mahkumiyetine karar verilir. Duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının muvak
katen kaldırılmasına ve hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye
yazılması şarttır.
Merci hakimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu sözü edilen
senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Borçlu,
borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, bu para cezasının infazı dava so
nuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı davayı kazanırsa bu ceza kalkar.
itirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi ha
linde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata
mahkum edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, yahut ala
caklı genel mahkemede dava açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir
olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
MADDE 4. — İcra ve İflas Kanununa 68/b maddesi olarak aşağıdaki madde eklen
miştir.
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın
kesin olarak kaldırılması
Madde 68/b. — Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği ad
resine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi
sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden onbeş gün içinde bir hesap özeti
ni noter aracılığı ile göndermek zorundadır. Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi an
cak noter aracılığı ile krediyi kullandıran tarafa bildirildiği takdirde hüküm ifade eder.
Süresi içinde aldığı hesap özetinin muhtevasına, alındığından itibaren bir ay içinde iti
raz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedik
ten sonra dava edebilir.
Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile krediyi
kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar bu Kanunun 68
inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf, iti
raz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde kendisine izafe edilen imzayı kabul etmiş sa
yılır. Bu hüküm bu Kanunun I50/a maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır.
MADDE 5. — İcra ve İflas Kanununun 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Borçtan kurtulma davasında haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin yüzde
kırkından aşağı olmamak üzere münasip bir tazminatla mahkum edilir.
MADDE 6. — İcra ve İflas Kanununun 72 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün ke
sinleşmesi halinde alacaklı ihtiyatî tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan
zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak
karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde kırktan aşağı tayin edilemez.
Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur, ilâmın kesinleşmesi üzerine
münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet katmadan icra kısmen veya tamamen eski hale ia
de edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu
anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline
karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkın
dan aşağı olamaz.
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MADDE 7. — İcra ve İflas Kanununa 83/c maddesi olarak aşağıdaki madde eklen
miştir.
Gayrimenkul rehni kapsamındaki teferruatın haczi
Madde 83/c. — Gayrimenkul rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan teferruat gayrimenkulden ayrı olarak haczedilemez.
Türk Kanunu Medenisinin 777 nci maddesi hükmü saklıdır.
MADDE 8. — İcra ve İflas Kanununun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Borçlu, menkul mal üzerinde üçüncü bir şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı
bir aynî hakkının bulunması veya menkul malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması
halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanının haciz tutanağına geçirilme
sini talep etmek, haczi yapan memur da borçluyu bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür
mallar ile üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malla
rın haczi en sonraya bırakılır.
MADDE 9. — İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının son cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Üçüncü şahıs, açtığı menfi tespit davasını kaybederse, mahkemece dava konusu şeyin
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminat ile de mahkum edilir.
MADDE 10. — İcra ve İflas Kanununun 91 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Gayrimenkulun haczi ile tasarruf hakkı Medenî Kanunun 920 nci maddesi anlamında
tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti, ne miktar meblağ için yapıldığı ve alacaklanın adı ile tebliğe yarar adresi icra dairesi tarafından tapuya ve mahcuz gemi ise kayıtlı
bulunduğu daireye bildirilir. Adresi değişen alacaklı masrafını vermek sureti ile yeni adresinin
tapuya bildirilmesini icra dairesinden istemeye mecburdur.
MADDE 11. — İcra ve İflas Kanununun 97 nci maddesinin onüçüncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa ala
caklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın yüzde kırkından aşağı ol
mamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur.
MADDE 12. — İcra ve İflas Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 103. — Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç
gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanu
nen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat
Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir
örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.
MADDE 13. — İcra ve İflas Kanununun 111 inci maddesine üçüncü fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin üçüncü fıkrası dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Borçlu ile alacaklının icra dairesinde yapacakları borcun taksitlendirilmesine ilişkin söz
leşmenin devamı süresince 106 nci maddedeki süreler işlemez.
Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam
eder.
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MADDE 14. — Icra ve İflas Kanununun 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar k i , artırma bedelinin
malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştı
rılması masraflarını geçmesi şarttır.
MADDE 15. — İcra ve iflas Kanununun 118 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrala
rı birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar, İhale farkı ve te
merrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden tahsil olunur.
MADDE 16. — İcra ve İflas Kanununun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nis
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri şartnameye yazılır.
MADDE 17. — İcra ve İflas Kanununun 126 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Artırma, satıştan en az bir ay önce ilan edilir. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan
maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, satış tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen
düzeltilir. Bu düzeltme ilam ilgililere ayrıca tebliğ edilmez. Ancak satış tarihi ile ilan tarihi
arasında yedi günden az zaman kalmış ise bu takdirde satışın daha önce ilan edilen günden
en az yedi gün sonrası için tespit edilen günlerde yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir.
MADDE 18. — İcra ve İflas Kanununun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 127. — İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulun tapu sicili
ne kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.
Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı
tebligat yerme geçer.
MADDE 19. — Icra ve İflas Kanununun 128 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekildedeğiştirilmiştir.İtcradairesi gayrimenkulun kıymetini takdir ettirir, gayrimenkulun kıymetinin takdi
rinde, gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. Kıymet
takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara
tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üze
re, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. Kesinleşen kıymet takdiri
için
iki yıl geçmedikçe
yenidenesas
kıymet
takdiri
istenemez.
re, tapudaki
mevcut adresleri
alınmak
sureti
ile tebliğ edilir. Kesinleşen kıymet takdiri
için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.
MADDE 20. — İcra ve İflas Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdfi saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale
edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık
mazsa satış talebi düşer.
MADDE 21. — İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İhalenin feshi ve farkının tahsili
ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep
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olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di
ğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler, ihale farkı ve temerrüt
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden tahsil olunur.
MADDE 22. — İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil ol
mak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle
ihaleye iştirak edenler tetkik merciinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde
isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara
en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine tetkik mercii ta
lep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden
kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale
bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder.
MADDE 23. — İcra ve İflas Kanununun 150/d maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 150/d. — İcra dairesi, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlar. Bu mak
satla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtir, takibin kesinleşmesini
beklemeden kıymet takdirini yaptırır.
MADDE 24. — İcra ve İfias Kanununun 150/g maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 150/g. — Satılması istenen rehin hakkında 92 nci maddenin üçüncü fıkrası ve
93, 96, 97, 97/a, 98 ve 99 uncu maddeler ile 112'den 137 nci maddeye kadar olan hükümler
kıyas yolu ile uygulanır.
MADDE 25. — İcra ve İfias Kanununa 150/ı maddesi olarak aşağıdaki madde eklen
miştir.
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî kredileri ve
gayri nakdî kredileri teminen alınan ipotekler.
Madde 150/ı. — Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen
nakdî veya gayri nakdî bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek âkit tablosu kayıtsız
ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kulla
nan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel
kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayri nakdî kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin
talebinin noter marifetiyle krediyi kullanan tarafa gönderildiğine dair noterden tasdikli bir sureti
icra memuruna ibraz ederse icra memuru bu Kanunun 149 uncu maddesi uyarınca işlem ya
par, şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın noter marifetiyle sekiz gün içinde bu hesap özetine
veya gayri nakdî kredi nedeniyle tazmin talebine itiraz etmiş olduğunu isbat etmek suretiyle
tetkik merciine şikâyette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf bu
Kanunun 68/b maddesi çerçevesinde alacağını diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa krediyi kul
lanan tarafın şikâyeti reddedilir.
MADDE 26. — icra ve İflas Kanununun 158 inci maddesi aşağıdaki şeklide değiştiril
miştir.
Madde 158. — Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkra
sındaki usulle ilan edilir, İflas talebinin İlanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar
davaya müdahele veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mah
kemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, icra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak,
gerek iflas talebini gerek itiraz ve defileri umumi hükümler dairesinde tetkik ve intaç eder.
Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve defileri varit
görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya
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o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini borçluya veya iflas davasında kendisi
ni temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat
Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda
iflasına karar verilir.
MADDE 27. — İcra ve İflas Kanununun 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Mahkeme, bu masraflar ile iflas kararının kanun yolları için gerekli bütün tebliğ mas
raflarının peşin verilmesini ister.
MADDE 28. — İcra ve İflas Kanununun 164 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Ticaret mahkemesince verilen nihaî kararlar tebliğden itibaren on gün içinde temyiz edi
lebilir. Kararlar 160 ıncı maddenin son fıkrasına göre alınacak masraftan karşılanmak sure
tiyle mahkemece resen taraflara tebliğ olunur.
MADDE 29. — İcra ve İflas Kanununun 165 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İflasa karar verilmesinden sonra iflas davasından feragat geçersizdir.
MADDE 30. — İcra ve İflas Kanununun 166 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta
idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul
kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kurutuna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca
kararı, yurt düzeyinde trajı en yüksek beş gazeteden biri ile birlikte iflas edenin muamele mer
kezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Trajı en yük
sek gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan
yapılmaz.
MADDE 31. — İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 no.Iu
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
4. Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise
bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo
senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sâdır sayılacağı
ve imzasını haksız yere inkâr ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde
onu oranında para cezasına mahkûm edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar
getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.
MADDE 32. — İcra ve İflas Kanununun 169/a maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve bu maddenin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklen
miştir.
Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza atacaktı tarafından inkâr edilirse, merci ha
kimi, 68/a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait ol
duğuna kanaat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı, sözü
edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm
eder. Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği takdirde merci hakimi
alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzeri
ne alacaklı en geç altı ay içinde merci önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın
kendisine ait olmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imza
nın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu, sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer
veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder.
Borçlunun itirazının kabulü halinde alacaktı, bu talebin reddi halinde borçlu, diğer ta
rafın isteği üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi
tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan taz
minatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha ön
ce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
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MADDE 33. — İcra ve İflas Kanununun 170 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 170. — Borçlu, 168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedin
deki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile tetkik merciine bildirir.
Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.
Tetkik mercii duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsa
mından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddî görmesi halinde alacaklı
ya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak
durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.
Tetkik mercii, 62 ila 68/a maddelerine göre yapacağı inceleme sonunda, inkâr edilen
imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü
kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakla saklıdır. İnkâr edi
len imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa itirazın reddi ile birlikte borçlu sözü edilen senede
dayanan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına mah
kûm edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit ve istirdat davası açarsa hükmolunan taz
minatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde
daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.
Tetkik mercii itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü ni
yeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın
yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, pa
ra cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş
olan para cezası kalkar.
MADDE 34. — İcra ve İflas Kanununun 170/a maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra ila
ve edilmiştir.
Her ne suretle olursa olsun, imza inkârı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya ta
mamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.
MADDE 35. — İcra ve İflas Kanununun 173 üncü maddesine birinci fıkradan sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas
talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz
ederek iflası gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteye
bilirler.
MADDE 36. — İcra ve İflas Kanununun 177 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanunun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası burada da uygulanır.
MADDE 37. — İcra ve İflas Kanununun 178 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İflasa tabi bir borçlu, aciz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını
isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini göste
ren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe
iflasa karar verilemez.
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İflas talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. Alacaklılar iflas tale
binin ilanından itibaren onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas
talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri
sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
MADDE 38. — İcra ve İflas Kanununun 185 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler
Fabrikaların, imalathanelerin ve bunlara benzer üretime yönelik yerlerin, üzerinde re
hin bulunmasa dahi, iflas idaresince derhal satışı yapılır.
Bu maddeye göre yapılacak satışlar, 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir.
MADDE 39. — İcra ve İflas Kanununun 193 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesi
ne ilişkin takipleri durdurur.
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları
tarafından iflas masasına karşı devam edilir ve satış bedeli 151 inci maddeye göre rehinli ala
caklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına intikal eder. Şu kadar ki, takip alacaklısı,
iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, rehnin
185 inci maddeye göre satılmasını isteyebilir.
MADDE 40, — İcra ve İflas Kanununun 194 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur
ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir. Bu hüküm şeref
ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları ile
evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik ihtilaflara, rehnin paraya çevrilmesi yo
luyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davalarına tatbik olunmaz.
MADDE 41. — İcra ve İflas Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Müflisin vadesi gelmemiş faizsiz borçlarından yıllık kanunî faiz hesabıyla iskonto yapılır.
MADDE 42. — İcra ve İflas Kanununun 196 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
FaizMadde 196. — İflasın açılması ile birlikte, iflas masasına giren alacaklarda faiz işle
meye devam eder.
Rehinle temin edilmemiş alacaklarda ticarî olmayan işlerdeki faiz oranı uygulanır.
Ancak, bu maddeye göre alacaklılara tahakkuk edecek faiz ödemeleri, 195 inci madde
ye göre hesaplanan ana paralar ödendikten sonra bakiyesi üzerinden yapılır,
MADDE 43. — İcra ve İflas Kanununun 208 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,
İflas dairesi iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç üç ay içinde tasfiyenin
adi veya basit şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.
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MADDE 44. — İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Tasfiye adî şekilde yapılacak ise, iflas dairesi 208 inci maddeye göre vereceği karar tari
hinden itibaren en geç on gün içerisinde keyfiyeti 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle
ilan eder. Bu maddedeki sürelerin hesabında son ilan tarihi esas alınır.
MADDE 45, — İcra ve İflas Kanununun 221 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İlk alacaklılar toplantısına iflas müdürü veya yardımcılarından biri başkanlık eder. Mü
dür, alacaklı oldukları tercihan ellerinde noter veya ipotek senedi gibi resmî sepetle yahut 68/b
ve 150/ı maddelerinde belirtilen belgelerle sabit olan kişilerden bir veya iki alacaklı veya mü
messilleriyle birlikte bir büro teşkil eder.
MADDE 46. — İcra ve İflas Kanununun 227 nci maddesine birinci fıkradan sonra aşa
ğıdaki fıkra ikinci fıkra olarak ilave edilmiştir.
İflas idaresi, icra tetkik merciinin şikâyet üzerine verdiği kararlara uymak zorunda olup
bunlara karşı iflas idaresi olarak itiraz veya temyiz yoluna başvuramaz.
MADDE 47. — İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 232. — Alacakların kaydı için muayyen müracaat müddeti geçtikten sonra ve
iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde iflas idaresi tarafından 206 v e
207 nci maddelerde yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır ve
iflas dairesine bırakılır. Zorunlu hallerde üç ayın hitamından önce iflas idaresinin tetkik mer
ciine başvurması halinde merci bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi en çok üç ay daha
uzatabilir. Süre içinde sıra cetvelinin verilmemesi halinde iflas dairesinin durumu mercie inti
kal ettirmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri için
kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmeyeceği gibi bir daha aynı iflas idaresinde görev alamazlar.
MADDE 48. — İcra ve İflas Kanununun 233 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 233. — Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacaklar red sebepleri ile birlikte gös
terilir. Ancak, iflas idaresi ipotekle temin edilmiş alacakla ilgili olarak bunu doğuran sebep
veya ipotek limiti miktarı bakımından red kararı vermeyip, kabul etmediğini ikinci alacaklılar
toplantısına bildirir. İpoteğin iptali veya miktarının tenzili iddiasını takip hakkı, isteyen ala
caklıya 245 inci madde hükmü çerçevesinde devrolunur.
MADDE 49. — İcra ve İflas Kanununun 235 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren onbeş gün içinde iflasa karar
verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü
fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan mahkeme, davacının isteği halinde ikinci alacak
lılar toplantısına katılıp katılmaması ve ne nisbette katılması gerektiği konusunda 297 nci mad
denin son fıkrasına kıyasen onbeş gün zarfında karar verir.
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MADDE 50. — İcra ve İflas Kanununun 237 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
İflas idaresi, alacakların tespit işini yaptıktan sonra, 232 nci maddedeki sürenin biti
minde alacakları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar ile sıra cetveline kayıt
davası açmış alacaklılardan 235 inci maddeye göre katılmalarına karar verilmiş olanları da
ikinci toplantıya ilanla davet eder.
MADDE 51. — İcra ve İflas Kanununun 269/b maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Kira sözleşmesindeki imzanın inkârından dolayı alacaklı umumî mahkemede dava aç
maya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar
para cezasına mahkûm edilir.
MADDE 52. — İcra ve İflas Kanununun 275 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Mahkemede açılan davada icra takibi sırasında inkâr olunan imzanın kendisine ait ol
duğu anlaşılan kiracı veya kiralayan yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mah
kûm edilir.
MADDE 53. — İcra ve İflas Kanununun 278 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birin
ci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1. Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren üçüncü dereceye kadar (bu dere
ce dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar,
MADDE 54. — İcra ve İflas Kanununun 279 uncu maddesine üç nolu bentten sonra
dört numaralı bent olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.
4.

Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen şerhler.

MADDE 55. — İcra ve İflas Kanununun 280 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlan, evlat edineni veya evlatlığı ise borçlunun birinci fıkra
da beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilafını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu
maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.
MADDE 56. — İcra ve İflas Kanununun 287 nci maddesine aşağıdaki fıkralar birinci
ve sonuncu fıkralar olarak ilave edilmiştir.
Konkordato talebi 166 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir. Konkor
dato talebinin ilanından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti
verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden konkordato tale
binin reddini isteyebilirler.
İhtiyati tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan takiple! in konkordato müh
letinin bitiminden sonraki dönem içinde durdurulmasına veya borçluya karşı yeri takip yapı
lamayacağına karar verilemez.
MADDE 57. — İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
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Tetkik mercii bu itirazların hepsini tarafları dinleyerek bir kararla halleder. Alacaklı
nın itirazının reddine dair kararlar ile 287 nci maddeye göre borçluya mühlet verilmesine veya
verilmiş mühletin uzatılmasına dair merci kararları temyiz olunamaz. İtiraz mühletin cereya
nını durdurmaz.
MADDE 58. — İcra ve İflas Kanununun 331 inci maddesine ikinci fıkradan sonra üçün
cü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Gayrimenkul rehni kapsamında bulunan teferruatın rehin alacaklısına zarar vermek kasdı
ile gayrimenkul dışına çıkarılması halinde, teferruatın zilyedi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ceza
sı ile cezalandırılır.
MADDE 59. — İcra ve İflas Kanununun 345/a maddesinden sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki 345/b maddesi ilave edilmiştir.
Artırmadan çekilme
Madde 345/b. — Bu Kanuna göre yapılan ihalelerde kendisine veya başkasına vaad
olunan veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilen veya artırmaya katılmayan kim
seye bir aydan altı aya kadar hapis ve ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para ceza
sı verilir.
Aracılara da aynı ceza verilir.
MADDE 60. — İcra ve İflas Kanununun 363 üncü maddesinin ilk fıkrasının 12 nci bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ilk fıkrasına aşağıdaki 18 inci bent eklenmiş ve bu fıkranın ikinci
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
12. 287 nci maddeye göre mehil verilmesine dair isteğin reddine ve 288 inci madde
uyarınca verilmiş mehlin kaldırılmasına;
18. Takip tarihinden sonra işleyen faiz, masraf ve sair alacak kalemlerinin hesabına
dair şikâyetlerin kabul veya reddine;
İlişkin kararlarla bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim veya tebliğ
tarihinden itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. Şu kadar k i , 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerde
takip konusu alacakta ihtilaflı kalan değer veya miktarın; 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16 ve 17 nci
bentlerde merci kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin; 10 uncu bentte sırası iti
raza uğrayan alacağın tutarının ve 18 inci bentte de yanlışlığı öne sürülen alacak miktarının
beşyüzbin lirayı geçmesi şarttır.
MADDE 61. — 3182 sayılı Bankalar Kanununun 90 ve 91 inci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 62. — İcra ve İflas Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler
de yer alan icra memuru unvanı "icra müdürü", icra memur yardımcısı unvanı "icra müdür
yardımcısı", iflas memuru unvanı "iflas müdürü" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebe
biyle ilgililerin yeniden atanmaları gerekmez. Bunlar, yeni unvanları yan ödeme kararnamele
rinde yer alıncaya kadar eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya devam ederler.

Yasama Bölümü Sayfa : 11

Sayfa : 12

RESMÎ GAZETE

25 Kasım 1988 — Sayı: 20000

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun, İcra ve İflas Kanununun 195 ve 196 ncı maddele
rindeki değişiklik yapan faize dair hükümleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren uy
gulanır.
Ayrıca;
a) 67, 68, 68/a ve 169/a maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden
sonra yapılan itiraz ve şikayetler hakkında,
b) 69, 72, 89, 97, 158. 160, 164, 165, 173, 177, 178, 269/b, 275 ve 345/b maddelerini
değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra açılan davalarda,
c) 83/c, 85, 91 ve 103 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğün
den sonra yapılan haciz işlemleri hakkında,
d) 150/d ve 170/a maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden önce
yapılan takipler hakkında,
e) 116, 118, 124, 126, 129, 133 ve 134 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanu
nun yürürlüğünden sonra yapılan satışlar hakkında,
f) 221 inci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılan ilk
alacaklılar toplantısında,
g) 287 nci maddesini değiştiren hükmü. Kanunun yürürlüğünden sonra yapılan kon
kordato talepleri hakkında,
h) 227, 288 ve 363 üncü maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlük tarihin-den sonra verilen kararlara karşı yapılan temyiz talepleri hakkında,
i) 111 inci maddesini değiştiren hükmü, Kanunun yürürlüğünden önce yapılan taksit
sözleşmeleri hakkında,
j) 1,68 ve 170 inci maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlüğünden sonra
yapılan takipleri hakkında,
k) .193 ve 194 üncü maddelerini değiştiren hükümleri. Kanunun yürürlüğünden sonra
açılan iflaslar hakkında,
1) 208, 219, 232, 233, 235 ve 237 nci maddelerini değiştiren hükümleri, bu Kanunun
yürürlüğünden önce açılan iflaslar hakkında,
m) 278,279 ve 280 inci maddelerini değiştiren hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra yapılan tasarruf ve şerhler hakkında,
n) 127, 128, 150/g ve 166 ncı maddelerini değiştiren hükümleri, Kanunun yürürlü
ğünden sonraki olay ve işlemler hakkında,
o) 68/b ve 15O/ı maddelerini değiştiren hükümleri, 2 Mayıs 1985 tarihinden sonra ya
pılan takipler hakkında,
Uygulanır.
MADDE 63. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
24/11/1988
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ ;

Bakana Vekillik Etme İşlemi
T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü

22 Kasım 1988

08-3-308-20379

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde

bulunmak üzere, 25 Kasım 1988 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri
ve Belçika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Ercan VURALHAN'ın dönüşüne kadar;
Milli Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı t. Safa G İ R A Y ' ı n vekillik etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.
Turgut u t ÖZALÖZAL

Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI

22 K a s ı m 1988

39-06-123-88-617

BAŞBAKANLIĞA
İ L G İ : 2 2 K a s ı m 1988 g ü n v e 08-3-308-20379 sayılı y a l n ı z .

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 K a s ı m 1988 tarihinde A m e r i k a Birleşik Devletleri
ve Belçika'ya gidecek olan Milli S a v u n m a B a k a n ı E r c a n V U R A L H A N ' ı n dönüşüne kadar;
Milli S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı n a , Bayındırlık ve İ s k â n Bakanı i . Safa GİRAY'ın vekillik etmesi
uygundur,

Bilgilerini rica ederim.
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI

Yönetmelik
Maliye ve

Gümrük B a k a n l ı ğ ı n d a n ;

Tasfiye İşletmeleri Ambarlarının Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesine
İlişkin Yönetmelik'in 36'ncı Maddesinin İkinci Fıkrasının
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
Madde 1 — Tasfiye İşletmeleri Ambarlarının Açılması, işletilmesi ve Denetlenmesine
İlişkin Yönetmelik'in 36'ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu iş ve hizmetlere ilişkin fiyat ve ücretler eşyanın muhafaza edildiği yerin özelliği
de dikkate alınmak suretiyle ağırlık, adet veya kıymet üzerinden Genel Müdürlükçe hazırla
nıp Bakanlıkça onaylanan ve R e s m î Gazete'de yayımlanan tarifelere göre alınır."
Yürürlük
Madde 2 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1
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Tebliğler
Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili
Genel Tebliğ
Seri No : 14
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mec
buriyeti Hakkında 3100 sayılı Kanuna göre, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti
nin başlaması aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
1.

1988 Yılı İçin;

Bilindiği üzere, 20 Aralık 1987 gün ve 19670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Seri
No.lu Genel Tebliğ ile 1987 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı; 20.000.000,— lirayı aşan
mükelleflerin 1 Ekim 1988, 15.000.000,— lirayı aşan mükelleflerin ise i Aralık 1988 tarihin
den itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanacakları açıklanmıştır.
Buna göre, 1987 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 20.000.000,— lirayı aşan mükel
leflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri 1 Ekim 1988 tarihinde başlamış
bulunmaktadır. Bu mükellefler ile bundan önce ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyet
leri başlamış olan mükelleflerin durumunda hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve bu mec
buriyetleri kesinlikle devam etmektedir.
Öte yandan, 3100 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin son paragrafında "Maliye ve Güm
rük Bakanlığı, bu maddedeki tutarları iki katına kadar artırmaya yetkilidir" hükmü yeralmaktadır.
Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 1988 yılında ödeme kay
dedici cihazları kullanacaklar hakkında söz konusu maddede yer alan 15.000.000,— liralık
had, 20.000.000,— liraya çıkarılmıştır.
Böylece, yalnız 1987 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı, 15.000.000,— lirayı aşmakla
beraber 20.000.000,— liranın altında kalan (20.000.000,— lira dahil) ve bu sebeple 1 Aralık
1988 tarihinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayacak olan mükelleflerin bu
mecburiyetleri 1988 yılı için kaldırılmıştır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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Ancak, mükelleflerin (götürü usulde vergilendirilenler hariç) herhangi bir hadle sınırlı
olmaksızın kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihaz alarak kullanabilecekleri tabiidir.
2.

1989 ve Takip Eden Yıllar İçin;

5/11/1988 gün ve 19980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanır 3482 sayılı Kanunun Geçici
2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre
ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin baş
lama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzat
maya ve yıl içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir." hükmü yeralmaktadır.
Söz konusu hüküm gereğince, bundan sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorun
da olan mükelleflerin bu mükellefiyetlerinin 3 yıl ertelenmesi hiçbir şekilde söz konusu olma
yıp, 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanacak olan mükelleflerin
mecburiyederinin başlama tarihleri, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itiba
riyle ayrıca belirlenecek ve bu belirlemeler daha önceki yıllarda ve 1988 yılında olduğu gibi
1989, 1990 ve 1991 yıllarına ve bu yıllar içinde de aylara kademeli olarak yayılmak suretiyle
bilahare yayınlanacak genel tebliğler ile açıklanacaktır.
Tebliğ olunur.

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
(Seri No : 107)
Bakanlığımızca bugüne kadar çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görüşlerde,
kendisi 1/3/1979 tarihinde görevde bulunduğu halde emsali bu tarihte görevde bulunmayan
memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bö
lümünün (A/12-d) fıkrası uyarınca yapılacak intibakın da 2182 sayılı Kanunla verilen bir de
recenin dikkate alınamıyacağı belirtilmişti. Konuya ilişkin 22/5/1986 tarih ve 4564/1 sayılı
Sayıştay Genel Kurutu Kararında da, söz konusu intibaklarda, 2182 sayılı Kanun ile verilen
bir derecenin de eklenmesi suretiyle bulunacak derece ve kademenin emsal kıyaslamasında
esas alınması, önce emsal kıyaslaması yapılıp sonra 2182 sayılı Kanuna göre bir derece veril
mesi cihetine gidilmemesi gerektiği şeklinde Bakanlığımız görüşüne paralel bir görüşe yer ve
rilmişti.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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Buna karşılık, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının kamu kurum ve k u 
ruluşlarına verdiği görüşlerde ise; 2182 sayılı Kanundan yararlananlardan sonradan
bir üst öğrenimi bitirenler h a k k ı n d a , emsallerinin 1/3/1979 tarihinde bir üst öğre
nimli olarak görevde olmalar olanağının bulunmaması halinde de ilgililerin 1/3/1979
tarihinde görevde olmaları sebebiyle kazandıkları bir derece hariç tutularak önce 36
ncı maddenin (A/12-d) fıkrası uyarınca emsal kıyaslaması yapılması ve müteakiben
sözkonusu fıkra uyarınca bulunan derece ve kademe üzerine 2182 sayılı Kanunla ve
rilen bir derecenin ilave edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Öte yandan, Danıştay Beşinci Dairesinin 16/9/1986 tarih ve Esas No : 1986/302,
Karar No : 1986/309 sayılı Kararında da;
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A/12-d) bendine göre intibakı yapıla
rak derece ve kademesi yeniden belirlenen kişinin, 2182 sayılı Kanundan ve dolayı
sıyla koşulsuz bir derece yükselmesinden yararlanmış bir kişi olması durumunda,
kendisine kazanılmış hakkı olan bir derece yükselmesinin ayrıca uygulanmasının zo
runlu olduğunun belirtilerek, Devlet Personel Başkanlığı görüşü doğrultusunda ka
rar verilmiştir.
Bu itibarla, gerek farklı uygulamaların bertaraf edilmesi gerekse ihtilafların kısa
sürede çözümlenmesi ve kurumların boş yere yargı gideri ödememeleri bakımından;
1)

î / 3 / 1 9 7 9 tarihinde görevde iken, 2182 sayılı Kanunla öngörülen bir dere

ce yükselmesinden yararlanıp, bilahare bir üst öğrenimi bitirenler hakkında 657 sa
yılı Kanunun 36 nc\ maddesinin (A/12-d) fıkrası uyarınca yapılacak intibaklar
sırasında emsallerinin bir üst öğrenimli olarak 1/3/1979 tarihinde görevde olup ol
madıklarına bakılmaksızın emsal uygulaması yapıldıktan sonra 2182 sayılı Kanunla
öngörülen bir derece yükseltilmesinden ayrıca yararlandırılmaları gerekmektedir.
2)

Bu tebliğde yapılan açıklamaların aksine daha önce yapılmış olan işlemle

rin, ilgililerin kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıklarına bir dere
ce, eklenmek suretiyle düzeltilmesi ve ilgililere bu düzeltmeve ilişkin onay tarihini takip
eden aybaşından itibaren yeni kazanılmış hak aylıkları üzerinden ödeme yapılması
gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI *NCA
25 KASIM 1986 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR:
BÜLTEN NO: 1986/225
DÖVİZ
DÖVİZ
EFEKTİF
EFEKTİF
SATIŞ
ALIŞ
SATIŞ
ALIŞ
DÖVİZİN CİNSİ
========= ========= =========
=========================
1757.69
1779.ÖO
1757.69
1761.21
1 ABD DOLARI
1527.43
1530.49
1501.46
1545.95
1 AVUSTRALYA DOLARI
145.80
145.51
147.27
145.51
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1024.60
1026.65
1024.60
1037.02
1 ALMAN MARKI
49.03
48.10
49.55
48.93
1 BELÇİKA FRANGI
265.39
265.92
265.39
268.61
1 DANİMARKA KRONU
431.34
432.20
424.01
436.57
1 FİN MARKKASI
300.Oö
300.68
300.08
303.72
1 FRANSIZ FRANGI
908.37
910.19
908.37
919.38
1 HOLLANDA FLORİNİ
293.07
293.66
293.07
296.63
1 İSVEÇ KRONU
1222.48
1224.93
1222.48
1237.30
1 İSVİÇRE FRANGI
137.85
138.13
135.51
139.53
100 İTALYAN LİRETİ
14.55
14.58
14.30
14.73
1 JAPON YENİ
1471.48
1474.43
1446.46
1489.32
1 KANADA DOLARI
6297.70
6310.32
6190.64
6374.06
1 KUVEYT DİNARI
270.71
271.25
266.11
273.99
1 NORVEÇ KRONU
3230.63
3237.10
3230.63
3269.80
1 İNGİLİZ STERLİNİ
468.72
469.66
460.75
474.40
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
ÇAPRAZ KURLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DDLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI
KUVEYT DİNARI
İNGİLİZ STERLİNİ

1
1
1
1

BİLGİ İÇİN:
ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR)
AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU)
ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR)
AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU)

1 GR. (999 AYAR) ALTIN

1.1507
12.0796
1.7154
35.9210
6.623ü
(4.0749

5.8574
1.9349
5.9974
1.4378
1275.03
120.80
1.1945
6.4929
3.7499
3.5829
1.8379

AVUSTRALYA DOLARI
AVUSTURYA ŞİLİNİ
ALMAN MARKI
BELÇİKA FRANGI
DANİMARKA KRONU
FİN MARKKASI
FRANSIZ FRANGI
HOLLANDA FLORİNİ
İSVEÇ KRONU
İSVİÇRE FRANGI
İTALYAN LİRETİ
JAPON YENİ
KANADA DOLARI
NORVEÇ KRONU
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
ABD DOLARI
ABD DOLARI

1.3739 ABD DOLARI
1.2071 ABD DOLARI
2419.83 TÜRK LİRASI
2125.96 TÜRK LİRASI
(24 KASIM 1988):TL.

24,500 - 25,000
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IÇ aoaçLAa»»

tan-

LERINU Tl» «1 VADELER iTttARITLA 25 KARIN 19M TMUlMkKl tOHLÜt DESENLERİl
1- O n r ı n t t f a l ı kuponu bulunaeyıp iskontolu olarak i u l n a Ihalaal İ t a
itinan »avlat İ ç torçlanaa senetlerinin oz*)erterl a*a|ı«Mır.
(TıOavtat iç terfiana* Tahvili, l:kaılna toneau?
¥*M
auateo ıDtoa
VADEYE KAIAN
TAHİNİ
TANIN
SÜN 8AT18I
(100.000
30/11/88
10/11/88

28/12/88
28/12/88

12T

98

12T

s
s

.-TL UZntNDCN)
99.17$
99.173
94.951
94.811

33
UT
61
8/01/89
90.774
98
61
25/01/89
90.774
01/02/8»
38
68
89.758
22702789
12T
89
a*, m
98
89
88.7*3
22/02/a»
22/03/89
12T
117
82.99«
22/03/89
98
117
82.99»
05/04/89
131
81.184
68
19/04/89
12T
14!
79.419
19/04/89
98
145
79.419
03/05/89
68
159
77.703
17/05/89
98
173
76.035
17/05/89
12T
173
76.033
14/08/89
12T
201
72.836
14/08/89
201
72.836
98
12/07/89
12T
229
69.812
12/07/89
229
69.812
98
09/06/89
257
66.951
98
09/08/89
12T
257
66.951
06/09/89
12T
285
64.244
04/10/89
12T
313
61.680
01/11/89
12T
341
59.250
2. Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olarryan fakat yukarıdaki tarihler
arasında »elen,üzerinde faiz kuponu bulımaytp Iskontolu olarak alınan
Devlet İç 8orçlana* sanatlarında vade tarihi olarak Ustada yer atan b i r
sonraki tarih asa* a l ı n ı r .
3. (herinde f a l ı kuponu taşıyan Mazine ihalesi 11« alınan Devlet İç sorçlanaa
Senetlerinin değerleri «salıdadır.
VADE <
T U L U (U*0N
kUPON DAM İL 8UG0NKO DEĞE*
TARİHİ
TANIN
fAİZ ORANI
(100.000.-U ^ZERİNDEN)

«8

07/12/88
18T2
46.50
121.598
04/01/89
18T2
46.50
118.069
21/01/89
24T2
40.00
113.695
01/02/89
18T2
38.50
112.031
21/02/89
24T2
42.00
110.842
01/03/89
1812
43.00
110.441
26/03/89
18T2
48.50
107.904
24/04/89
18T2
50.00
104.258
14/05/89
24T2
44.50
101.229
21/05/89
1812
50.00
100.414
14/06/89
24T2
46.50
120.709
19/06/89
1812
48.50
120.917
11/07/8»
24T2
46.00
117.000
03/08/89
2412
39.00
111.975
05/09/99
18T2
59.00
113.038
03/10/8»
24T2
50.50
107.214
31/10/8»
24T2
50.00
103.314
28/11/8»
24T2
50.00
124.456
26/12/8»
24T2
48.00
119.883
28/01/90
36T2
40.00
112.934
28/02/90
36T2
41.50
109.923
28/03/90
36T2
42.00
106.613
22/04/90
24T2
59.00
105.348
11/05/90
18T2
63.50
102.280
17/06790
24T2
61.50
126.885
18/07/90
36T2
40.50
114.197
25/07/90
36T2
38.50
112.763
12/08/90
24T2
56.00
115.826
12/09/90
3612
48.00
109.679
07/10/90
2412
54.50
107.186
07/11/90
36T2
50.50
102.371
05/12/90
I6T2
50.00
123.497
01/01/91
36T2
47.00
116.646
22/01/91
36T2
54.00
118.342
08/04/91
36T2
59.00
107.618
06/05/91
36T2
63.00
103.132
03/06/91
3612
63.00
129.950
01/07/91
36T2
60.00
123.804
23/09/91
3612
53.50
109.162
18/11/91
36X2
101.044
43.00
4.Yukarıdaki «addalerde belirtilenler dışınde kalan Devlet Iç 8orçl«reza
Senetleri noainat değerleri Öterinden deg«rlendlrftecektir.
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İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları
Tasarrufları

Koruma Fonu

Ankara 2 No.îu Tasfiyesi Kurulu Başkanlığından :

A Ç I K A R T I R M A SURETİYLE MENKUL SATIŞ İLÂNI
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen bankerlere ait aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen
bedelleri yazılı menkul mallar açık artırma suretiyle satılacaktır.
Muh.
Sıra
Satılacak Menkullerin
Bedeli
Satış
No. Bankerin A d ı - Soyadı
Cinsi
Miktarı
TL.
Saati
I — Orta Anadolu Yapı
Malz. San. veTic. A. Ş. Telefon santralı yarı otomatik 1 Adet 26.500 10.00-10.10
2— Mustafa Uyanık
Telefon makinası Şef sekreter tipi 1 Adet 25.000 10.15-10.25
3 — Tabir Derr.irçin
ilan Panosu
3 Adet
2.250 10.30-10.40
4 ~ Tahir Demircin
Şef Tlf. Sant. redresörü-rolesi 6 Adet 12.000 10.45-10.55
5— Tahir Demircin
Akü (kutu içinde)
2 Adet
4.000 11.00-11.10
6 -— Tahir Demircin
Toplantı Masası
1 Adet
6.000 11.15-11.25
7 — Tahir Demircin
Sehpa takımı (Büyük sehpanın
mermeri kırık)
3 Adet 17.000 11.30-11.40
1 — Menkullerin birinci artırması 21/12/1988 Çarşamba günü yukarıda belirtilen sa
atlerde, G.M.K. Bulvarı No : 6 Kat : 3 Kızılay Ankara adresindeki 2 No.lu Tasfiye Kurulun
da yapılacaktır.
2 — Birinci artırmada muhammen bedelin % 75'ine alıcı çıkmadığı takdirde ikinci ar
tırma 23/12/1988 Cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır.
Ancak ihalenin yapılabilmesi için artırma bedelinin muhammen bedelin •% 50'sini bul
ması şarttır.
3 — Menkul malların muhammen bedelleri 50.000.— TL. sının altında olduğundan,
satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere
daha yüksek teklifte bulunulsa dahi 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/2, maddesi
hükmü gereği bu teklifler kabul edilmeyecektir.
4 — Satışa katılanların muhammen bedelin % 10 oranındaki nakit veya banka teminat
mektubu yada Devlet Tahvilini satış saatinden önce Kurulumuza yermeleri şarttır. Bakanlık
lar, KİT'ler ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından teminat aranmaz.
5 — Satışla ilgili menkul malların ihale bedeli üzerinden % 10 oranında tahsili gereken
KDV.si alıcıya aittir.
6 — Satış peşin para ile yapılacaktır. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden
mezse t.I.K.nun 133. maddesi gereğince ihale fesh edilecektir. İki ihale arasındaki farktan ve
% 30 temerrüt faizinden alıcı mes'ul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerin
den tahsil edilecektir.
7 —.<Satış konusu menkuller, Kurulumuza müracaat halinde her zaman görülebilir.
8 — Satış şartnamesi ilân tarihinden itibaren Kurulumuzda incelenebileceği gibi masrafı öden
diği takdirde isteyenlere gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Kurulumuza başvur
maları gerekir. Satışa katılanlar, şartnameyi görmüş ve münderecattm kabul etmiş sayılırlar.
İlân olunur.
;
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Çankırı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . N o : 1988/616
K . N o : 1988/1291
Sarhoşluk suçundan sanık Ç o r u m îli Bayat ilçesi Tepekutuğun Köyü nüfusuna kayıtlı
Hamdi ve Firdevs'den olma. 1948 doğ.Iu, Mustafa Kuşçu hakkında yapılan açık yargılama
sonunda T C K . 5 7 2 / 1 , 59/2, 647 S K . 4. 647. S K . 6. T C K . 94. Maddeleri gereğince Neticeten
7.500,— T L . hafif para cezası ile Tecziyesine ve cezasının teciline kavar verilmiş olup, 7201
sayılı yasa uyarınca gıyabî h ü k ü m t ü m aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden tebli
gat yasasının 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca gıyabî h ü k m ü n Resmî Gazete'de ilânına,
ilâmın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağının ilânın bir sureti
nin divanhaneye asılmasına masrafların sanıktan alınmasına karar verilmiştir.
llânen tebliğ olunur.
Î6052
:

(, : „

Çankırı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . N o : 1984/236
K . N o : 1988/815
Gıda maddeleri-tüzüğüne aykırılık s u ç u n d a n sanık Çankırı îli Orta ilçesi Kayılar Köyü
nüfusuna kayıtlı Mehmet Vahide'den olma 1948 Doğ.Iu, ismail G ü n d o ğ a r h a k k ı n d a mahke
memizde yapılan açık yargılama sonunda T C K . n u n 398. 647 S K . 4 / 1 , T C K . 4 0 2 / 1 , 647 S K .
6. maddeleri gereğince 3 ay hapis ve 5.000,— T L . ağır para cezası ve hapisten paraya çevrile
rek Neticeten 32.000,— T L . ağır para cezası ile tecziyesine, hapis cezası süresince meslek ve
sanatının tatiline, ve cezalarının ertelenmesine karar verilmiş olup 7201 sayılı yasa uyarınca
gıyabî h ü k ü m t ü m arama ve yazışmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden tebligat yasa
sının 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca gıyabî h ü k m ü n Resmî Gazete'de ilânına,
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı bir suretin divanhane
ye asılmasına ve masrafların sanıktan alınmasına karar verildi.
llânen tebliğ olunur.
16053

A n k a r a 8. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E . N o : 1986/817
K . N o : 1987/652
8/6/1986 suç tarihinde Dolandırıcılık s u ç u n d a n sanık Hasan oğ. Hanim'den 1952 D . l u
Ortaköy ilçesi Salbaş Köyü Cilt 015/01, Sahife 40, Kütük 14 de nüf. kayıtlı olup halen aynı
yerde ikamet eden sanık ismet A r t u ç hakkında TCY.nının 503/ilk, 522 maddeleri gereğince
Mahkememizden verilen 1 ay 15 gün hapis ve 2.250,— T L . . ağır para cezasına dair M a h k û m i 
yet kararı (Mahkememizin 27/10/1987 gün ve 1986/817 Esas, 1987/652 Karar) sanığın adresi
meçhul kaldığından P T T ve Zabıtaca tebliğ edilememiş b u l u n d u ğ u n d a n ,
işbu gıyabî kararın Resmî Gazete ile ilânı ve ilân tarihinden sonra 15 gün sonra tebliğ
edilmiş sayılacağı ilân olunur.
16080

A n k a r a I.Sulh H u k u k Hakimliğinden :
Davacı Ahmet Gürpınar tarafından davalılar B . A l i A r m a ğ a n , Süleyman Özbilgi ve A h 
met Erensoy aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda:
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M a h k e m e m i z i n 13/7/1987 g ü n ve 1987/669 esas, 1987/905 karar sayılı ilâmı ile. K i r a ,
elektrik ve telefon b o r c u n d a n d o l a y ı 4 9 8 . 7 5 3 , — T L . n ı n faizi ile birlikte davalılardan müştere
ken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş olup, karar tebliği yerine kaim olmak üzere, işbu
karar süresinde tarafınızdan temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilân olunur,
Davalılar :
1 — S ü l e y m a n Ö z b i l g i , Ş a t ı r o ğ l u I ş h a n ı yöneticisi eli ile A n k a r a
2 — A h m e t E r e n s o y , A y n ı adreste A n k a r a

16082

D Z . K . K . A s k e r î Mahkemesi K d . H a k i m l i ğ i n d e n :
E . N o : 1987/350
K. N o : 1987/606
Karar Tarihi : 28/12/1987
S u ç : M ü e s s i r F i i l , Üste Fiilen T a a r r u z ,
S a n ı k : A y h a n E k i n c i : H ü s e y i n o ğ l u , 1966 D.lu, H ü r e ' d e n o l m a , K a y s e r i , P ı n a r b a ş ı ,
G ö l c ü k k ö y ü n d e n ü f u s a kayıtlı aynı yerde veya Çavuşludere K e n a n o ğ u I I a r ı A p t . 127/A D. 16
Üsküdar/İstanbul'da oturur. M u h . O k . D e s . K t . H i z . B l . K . l ı ğ ı emrinde görevli ikenterhisli Mu.Eri.
H ü k ü m : Beraat, A s . C . K . n u n 91/1, A s . C . K . n u n 92. T C K . n u n 51/1, 353 S.K.nun 251/1,
maddesi uyarınca neticeten D ö r t ay onbeş g ü n hapis cezasıyla mahkûmiyetine,
Y u k a r ı d a açık k i m l i ğ i ve kendisine yüklenen suçun niteliği ile mahkemece verilen sonuç
h ü k ü m yazılı olan sanık A y h a n E k i n c i h a k k ı n d a , Askerî Mahkememizce yapılan yargılama
sonunda verilen gerekçeli k a r a r , sanığın bilinen bütün adreslerinde aranmasına rağmen butun a m a m a s ı nedeniyle tebliğ edilememiş o l d u ğ u n d a n ; 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 28 ve de
vamı maddeleri uyarınca k a r a r ı n R e s m î Gazete yoluyla ilânı, kararın Resrnî Gazete'de
y a y ı m ı n d a n itibaren 15 g ü n sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen duyurulur.
16083 / 1

E . N o : 1987/512
K. N o : 1987/494
K a r a r T a r i h i : 1/12/1987
S u ç : îzin T e c a v ü z ü
S a n ı k : A y d ı n Ş a h i n : H a l i l o ğ l u , F a t m a ' d a n olma, 1966 D.lu, Sivas, U l a ş , H a r m a n c ı k
K ö y ü n d e nüfusa kayıtlı olup aynı yerde veya Eskibağlar Mah.si 20 Sok. No : 14 Halkalı-lstanbul
adresinde oturur. J . A s t s b . O k . G ü s . T a t . T k . K . l ı ğ ı emrinde görevli J . E r i iken terhisli
H ü k ü m : A s . C . K . n u n 6 6 / 1 - B , T C K . n u n 5 9 / 2 . maddesi uyarınca Beş ay hapis cezasıy
la mahkûmiyetine,
Y u k a r ı d a açık k i m l i ğ i ve kendisine yüklenen suçun niteliği ile mahkemece verilen sonuç
h ü k ü m yazılı olan sanık A y d ı n Ş a h i n h a k k ı n d a , A s k e r î Mahkememizce y a p ı l a n yargılama so
nunda verilen gerekçeli k a r a r , sanığın bilinen b ü t ü n adreslerinde aranmasına rağmen buluna
m a m a s ı nedeniyle tebliğ edilememiş o l d u ğ u n d a n ; 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 28 ve devamı
maddeleri uyarınca kararın R e s m î Gazete yoluyla ilânı, kararın R e s m î Gazete'de y a y ı m ı n d a n
itibaren 15 g ü n sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen duyurulur.

16083 / 2
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Mardin Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1988/335
Davacı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Halim Kah
raman ve Mehmet Fevzi Bucak aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan yargılaması sıra
sında verilen ara karan gereğince;
Davalılar Halim Kahraman ve Mehmet Fevzi Bucak'ın adreslerinin meçhul olduğu ve
kenditerine tebligat yapılamadığından dolayı ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
duruşmanın bırakıldığı 30/11/1988 günü saat 9.00'da davalıların mahkememizde hazır bu
lunmadıkları ve kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yoklukların
da yapılacağı ve karar verileceği ilânen tebliğ olunur.
16602 / 1-1

Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E. No : 1983/43
K. No : 1984/93
Karar Tarihi : 24/12/1984
22/4/1983 tarihinde fiili livataya teşebbüs ve bu suça iştirak suçlarından sanık Bingöl
Merkez İnönü Mahallesi Nüfusuna kayıtlı olup, Bingöl Merkez Yenimahalle'de oturur, Ha
san ve Makbule'den olma, 1965 doğumlu tlhami Gezici'nin yapılan açık duruşması sonunda:
TCY.nın 64/1, 416/2,417, 61/1, 55/3, 59/2, 40, 647 S.Y. 6. TCY. 94. maddeleri gere
ğince 10 ay hapis cezası verildiği ve iş bu cezasının ertelendiği, gıyabî hüküm tüm aramalara
rağmen bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden kesinleştirilememiştir.
Bu nedenlerle;
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince mahiyeti belirtilen
kararın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ilânın neşri tarihinden 15 gün sonra kararın muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân masrafının kendisinden alınacağı ilân olunur.
16594

E. No : 1983/25
K. No : 1985/145
Karar Tarihi : 30/12/1985
28/10/1979 tarihinde görevden ötürü öç almak maksadıyla araçta dinamit patlatmak
suçundan sanık Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi nüfusuna kayıtlı, aynı yerde oturur, İs
kender ve Alma'dan olma, 1960 doğumlu Hasan Albaktemur'un yapılan açık duruşması
sonunda:
TCY.nın 516/1-7 ve son mad. 522/1, 40. maddeleri gereğince neticeten 1 yıl 6 ay hapis
ve 1500,— TL. ağır para cezası verildiği, gıyabî hüküm tüm aramalara rağmen bulunup sanı
ğa tebliğ edilemediğinden kesinleştirilememiştir.
Bu nedenlerle;
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince mahiyeti belirtilen
kararın Resmî Gazete ile ilâven tebliğine, ilânın neşri tarihinden 15 gün sonra kararın muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân masrafının kendisinden alınacağı ilân olunur.
16596
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ödemiş İcra Tetkik Mercii Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1988/29
K. No : 1988/136
Müşteki : Nuriye Altıntaş
Vekili : Av. Figen Küçük, Ödemiş
Sanık : Ali Demir, Cemal oğlu, Bediye'den olma, 25/3/1953 D.Iu, Ödemiş Cumhuri
yet Mah.si 572 hanede nüfusa kayıtlı, halen ödemiş Üzümlü Cad. Meriç Sok. No: 27 de otu
rur evli, okur-yazar, sabıkasız, rençber, T.C., İslâm.
Suç : Mal beyanında bulunmamak
Suç Tarihi : 27/11/1987
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizden verilen 19/2/1988 tarih
ve 1988/29-136 karar sayılı ilâmı ile ItK.nun 337. mad.si uyarınca 10 gün hafif hapis cezasına
ilişkin hüküm bugüne kadar sanığa gösterilen adreslerinden tüm aramalara rağmen buluna
madığı ve hüküm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan mahkememizden verilen 19/2/1988
tarih 1988/136 karar sayılı hükmün Resmî Gazete'de ilân yoluyla sanığa tebliğine, ilân tari
hinden 15 gün sonra 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devam eden mad.leri gereğince
sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
15783
8

Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/1854
K. No : 1987/1869
6/10/1987 tarihinde mütecavüz sarhoşluk suçundan sanık Sakine kızı Nuriye'den olma
1958 D.lu, Seyhan ilçesi, Alidede köyü nüfusuna kayıtlı, Sevim Çenteli hakkında mahkeme
mize açılan kamu davasında 29/12/1987 tarih ve 1987/1854 esas 1987/1869 karar sayılı eyle
mine ilişkin TCK. nun 572/1. 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince neticeten 9.000,—TL.lik
hafif para cezası sanığın bu zamana kadar aranıp bulunamadığı ve iş bu gıyabî karar sanığın
adresi meçhul olması nedeni ile tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve
müteakip maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine tebliğ tarihinden itibaren 15
gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına ilân masraflarının sanıktan tahsiline karar verildi
ği ilânen tebliğ olunur.
16388 / 1-1
Ankara ikinci Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1988/480
K. No : 1988/585
Tehlikeli Vasıta kullanmak suçundan sanık Ergün Karataş Hacıbektaş tlicek Köyü H:
15 C: 017/01 S: 28 de nüfusa kayıtlı Hasan ve Ferude'den olma 1955 D.lu Ergun Karataş hak
kında TCK.nun 565/1, 119, 647 sayılı Kanun 4-1 maddesi gereğince ceman 1650,— TL. hafif
para cezasına havi 30/9/1988 tarihli karar tüm aramalara rağmen sanığa tebiğ edilemediğin
den 7201 sayılı Yasanın 29 maddesi uyarınca adı geçen sanığa ilân sureti ile tebliğine yayın
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân giderlerinin kendisinden alı
nacağı ilânen tebliğ olunur.
16391
Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1988/1177-1111
Mahkememizin 2/11/1988 tarih 1988/1177-1111 sayılı kararı ile Eskişehir AlanönüMh.
Hane 292 cilt 004/04 sahife 8'de nüfusa kayıtlı Fatihkızı 1988 D.lu Burcu Şengüler'e Saim
Baysal'ın vasi tayin olunduğu ilân olunur.
16069
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Bolu İcra Ceza Hakimliğinden :
1988/611
Mat Beyanında bulunmamak suçundan sanık Tabaklar Maha.si Şenel Sokak Canbaş
Apt.m D: 13 de oturur Turgay Söyleyen aleyhine ikame edilmiş olan davanın mahkememizde
yapılan açık duruşması sonunda:
Sanık Turgay Söyleyen Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı mahkememizin
20/7/1988 gün ve 1988/6U esas, 1988/705 sayılı karan ile sanığın 10 gün hafif hapis cezası
mahkûmiyetine karar verilmiş olup karanın tebliği için sanık adına çıkarılan davetiye bila teb
liğ iade edildiği zabıtaca yapılan tahkikatta'da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla sanığın
mahkumiyetene kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir.
nur.

Mahkûmiyet kararı yerine kaim olmak üzere sanık Turgay Söyleyen'e ilânen tebliğ olu
16436
Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No : 1986/774
K. No : 1987/1060

Sanık : Seba Seliç: Salih ve Şükran'dan 1954 Dğ.lu, İzmir - Tire - Paşa Mah. N ü . Ka.
olup halen Mersin - Kiremithane Mah. Atatürk Cad, Babur Apt. 2/2 de mukim. Ev kadını,
iki çocuklu, okur yazar, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Kanununa Muhalefet.
Suç Tarihi : 11/8/1986
Karar Tarihi : 20/10/1987
Kanun Md. : 2918 Sa.Ya, 44/b.
Verilen Ceza : Sanık hakkında 44/B maddesinden ihbarda bulunulmasına.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Yasanın 29 ve
müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 1

E . No : 1985/154
K. No : 1987/1178
Sanık : Mehmet Karataş: Mustafa ve Ümmü*den 1948 Dğ.lu, Manisa - Alaşehir Tepeköy Köyü N ü . Ka. olup halen aynı yerde mukim. Bekar, okur yazar, sabıkalı, boşta ge
zer, Türk İslâm.
Suç : Açık Mahalden Hırsızlık.
Suç Tarihi : 20/10/1984
Karar Tarihi r 12/11/1987
Kanun Md. : T C K . 491/ilk, 522, 647/4
Verilen Ceza : 18.000,— T L . ağır para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Yasanın 29. ve
müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 2

25 Kasım 1988 — Sayı: 20000
RESMÎ GAZETE
Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :

Sayfa : 25

E. No : 1987/346
K. No : 1987/524
Sanık : İsmail Boytaş Hacı ve Hüsnıye'den 1969 Dğ.lu, Muğla - Milas - Kayadere Kö
yü Nüf. kayıtlı Yemişlik Mah. No: 1 Torbalı İzmir de mukim. Bekar, okuryazar, sabıkasız,
isçi, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi : 23/5/1987
Karar Tarihi : 25/6/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nm 36/3 Mad, TCK. 55/3 Md. 647 S.Y.nın 4. Md.
Verilen Ceza : 4.833,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 3

E. No : 1987/689
K. No : 1987/1031
Sanık : Emin İpekli Hüseyin ve Hacer'den 1962 Dğ.lu, Zeytinlik Mah. No: 29 da Tor
balı'da mukim bekar, okuryazar, çiftçi, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Kanununa Muhalefet.
Suç Tarihi : 31/7/1987
Karar Tarihî : 15/10/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nm 36/3 Mad., 647 S.Y.nın 4. Md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif'para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Yasanın 29. ve
müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren İS gün sonra kararın
kesinleşeceği ilân olunur.
16436 / 4

E, No : 1988/575
K. No : 1988/696
Sanık : İsmail Önem: İsmail ve Ayşe'den 1941 Dğ.lu, Konya Ilgın A.Çiğil Köyü Nüf.
kayıtlı Torbalı Subaşı Köyünden. Evli, 3 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, çiftçi, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi : 4/7/1988
Karar Tarihi : 14/9/1988
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad.
Verilen Ceza : 2 ay hafif hapis ve 10.000,— T L . hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Yasanın 29. ve
müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
kesinleşeceği ilân olunur.
16436 / 5

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

25 Kasım 1988 — Sayı : 20000

Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/1060
K. No : 1987/1237
Sanık : Hüseyin Kaya: Hasan ve Edibe'den 1962 Dğ.lu. Çorum Merkez, Hankozlusu
Köyü Nüf. kayıtlı olup 47 Sok. No: 40 Poligon İzmir'de mukim. Evli, 2 çocuklu, okuryazar,
serbest meslek sahibi, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi: 3/11/1987
Karar Tarihi : 26/11/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad. 647 S.Y.nın 4. Md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Yasanın 29 ve
müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın
kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 6

E. No : 1986/1314
K. No : 1987/168
Sanık : Kazım Yılmaz: Femil ve Güllü'den 1959 Dğ.lu, Ağrı Taşlıçay Kumlubucak Kö
yü Nüf. kayıtlı olup 2829 Sk. No: 21 Bozyaka izmir'de mukim. Evli, 3 çocuklu, esnaf, okur
yazar, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi : 15/12/1986
Karar Tarihi : 12/3/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad. 647 S.Y.nın 4. Md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 7

E. No : 1985/808
K. No : 1987/1264
Sanık : Medet Gülboy: İbrahim ve Fikriye'den 1948 Dğ.lu, Aydın Merkez Sultanhisar
Rezmek Mah. Nüf. kayıtlı olup Narlıdere Sok. No: 11 Sultanhisar Aydın'da mukim.. Evli,
5 çocuklu, pazarcı, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi : 4/11/1985
Karar Tarihi : 3/12/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad. 647 S.Y.nın 4 Md.
Verilen Ceza : 12.000,— T L . hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 8
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Sayfa : 27

Torbalı Su İri Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/12
K. No : 1987/108
Sanık : Mustafa Erdoğmuş: Hüseyin ve Sevim'den 1940 Dğ.lu. tzmir-Merkez Kubilay
Mah.si Nüf. kayıtlı olup 9106 Sok. No: 8 Kat: 2 Yeşilyurt İzmir'de mukim.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi: 8/1/1987
Karar Tarihi : 26/2/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad. 647 S.Y.nın 4. M d .
Verilen Ceza : 7.250,— T L . hafif para cezası.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra kararın kesinleşeceği ilân olunur.
16436 / 9

E. No : 1988/693
K. No : 1988/736
Sanık : İsmail önem: İsmail ve Ayşe'den 1941 Dğ.lu. Konya Ilgın A.Çilgil Köyü Nüf.
kayıtlı olup Torbalı Subaşı Köyünde mukim. Evli, 3 çocuklu, çiftçi, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi: 18/8/1988
Karar Tarihi : 21/9/1988
Verilen Ceza : 12.000,— T L . hafif para cezası.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra karann kesinleşeceği ilân olunur.
16436 / 10

E. No : 1986/967
K. No : 1986/1040
Sanık : Muzaffer Yavaş: Abidin ve Şehriban'dan 1961 Dğ.lu. Manisa Akhisar, Efendi
Mah. Nüf. kayıtlı olup Kethüda Mah. 21 Sk. No: 9 Akhisar Manisa da mukim. Bekar, okur
yazar, keresteci sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi: 25/9/1986
Karar Tarihi: 18/11/1986
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad. 647 S.Y.nm 4 Md.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra karann kesinleşeceği ilân olunur.
16436 / 11

Sayfa : 28
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Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1988/23
K. No : 1988/356
Sanık : Hamza Çetinkaya: Mehmet ve Şerife'den 1945 Dğ.lu, Izmir-Selçuk Belevi Kö
yü Nüf. kayıtlı olup halen 1426 Sk. No: 2 Kahramanlar İzmir'de mukim. Evli, 3 çocuklu,
sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tarihi: 10/1/1988
Karar Tarihi : 9/6/1988
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 48/4 Mad. 647/4 Md.
Verilen Ceza : 4.250,— T L . hafif para cezası.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince iiânen tebliğine ilân tarihinden itibaren. 15 gün son
ra kararın kesinleşeceği ilân olunur.
16436 / 12

E. No : 1987/154
K. No : 1987/259
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Sanık : İsmail Demirkıran, Hidayet ve Kadriye'den 1945 Dğ.lu, Bursa Merkez 53 daire
Mah. Nüf. kayıtlı olup 1180 Sk. No: 14 Yenişehir İzmir'de mukim. Evli, 7 çocuklu, esnaf,
sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet
Suç Tarihi : 25/2/1987
Karar Tarihi : 2/4/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 Mad. 647 S.Y.nın 4. Md.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra karann kesinleşeceği ilân olunur
16436 / 13

-eKangal Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1984/87
K. no : 1986/112
Davan : K . H .
Sanık : llhami Çınar Hüseyin oğlu Ayşe'den olma 1960 doğumlu Kangal ilçesi Yeni Ma
halle nüfusuna kayıttı.
Suç : Yedi Eminlik Görevini Suistimal
Suç Tarihi : 25/8/1983
Yukarda suçu yazılı olan sanık llhami Çınar'a TCK.nun 276/1, 72, 647 sayılı Kanunun
4-6 maddesi gereğince 30.000,— TL. ağır para cezasının teciline 17/12/1986 tarihinde karar
verilmiş ancak (150,— TL.) nin sanıktan tahsiline sanığın tüm adreslerinde arandığı halde bu
lunamamış olması nedeniyle hüküm fıkrasının 7201 sayılı yasanın 28, 29, 30, 31. maddeleri
uyarınca ilânen tebliğine ve tebliğin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ
edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
16462
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Sayfa : 29

Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/1088
K. No : 1987/1368
Sanık : A l i Köken, İbrahim ve Meryem'den 1/7/1971 Dğ.lu, Denizli Merkez Eskihisar
köyü Nüf. Kay. olup Denizli-Hisar köyünde oturur. Bekar, okur yazar, sabıkasız, oto tamir
cisi, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tar.:13/11/1987
Karar Tar : 29/12/1987
Kanun Md. : 2918 Sa.Ya.36/3 TCK.55/3. 647/4.
Verilen Ceza : 4.833,— T L . hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 14

E. No : 1986/1232
K. No : 1986/1140
Sanık : Cemal Yıldız, Süleyman ve Hatice'den 1960 Dğ.lu, Afyon-Sincanh Kılınçaslan
köyü Nüf. Kay olup, Torbalı-Subaşı köyünde oturur. Evli 2 çocuklu, okur yazar, sabıkasız,
Türk İslâm, TEK'de işçi.
Suç : 2918 sayılı yasanın 65/D. maddesine muhalefet.
Suç Ta.: 21/11/1986
Karar Ta.: 24/12/1986
Kanun Md.: 2918 Sa.Ya.65/d. 647/6.
Verilen Ceza : Tecil.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
16436 / 15

E. No : 1987/741
K. No : 1987/1134
Sanık : Ali ödel, Rıza ve Ünzile'den 1949 Dğ.lu Balıkesir Ayvalık Hamdibey Mah.si
Nüf. kayıtlı olup 600 Sk. No: 23 2. Kadriye Mah. izmir, evli, 7 çocuklu, seyyar esnaf, sabıka
sız Türk Istâm.
Suç : 2918 S.Y.nın 36/3 647/4 Md.Trafik Yasasına muhelefet.
Suç Tar. : 18/8/1987
Karar Tar.: 5/11/1987
Kanun Mad.: 2918 S.Y.nın 36/3. 647/4 md.
Verilen Ceza : 7.250,— T L . hafif p&ra cezası
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S. Tebligat Yasasının
29, ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 16

Sayfa : 30
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Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/695
K. No : 1987/883
Sanık : Osman Akbulut, Ali ve Dursune'den 1965 Dğ.lu Rize-Pazar-Boğaz Köyü Nüf.
kayıtlı olup halen 1683 Sk. 8/A Karşıyaka-Izmir'de mukim, evli, çocuksuz, yağlıboyacı, sabı
kasız, Türk islâm.
Suç : Trafik Yasasına muhalefet.
Suç Tar.: 2/8/1987
Karar Tar. : 24/9/1987
Kanun Md. : 2918 Sa.Ya. 36/3, 647/4. Md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur,
16436 / 17

E. No : 1985/824
K. No : 1987/1265
Sanık : Medet Gülboy, Halil ibrahim ve Fikriye'den 1948 Dğ.lu, Aydın-SultanhisarRekmez Mah. Nüf. Ka. halen Narlıdere sokak No: 11 Sultanhisar Aydın'da mukim. Evli S
çocuklu, okur yazar, sabıkasız, pazarcı, Türk islâm
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Ta.: 9/11/1985
Karar Ta.: 3/12/1987
Kanun Md.: 2918 Sa.Ya.36/3. 647/4. mad.
Verilen Ceza : 12.000,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
16436 / 18

E. No : 1988/408
K. No : 1988/723
Sanık : Çetin Akdağ, Haydar veUrfiye'den 1958 Dğ.lu, Muş-Varto-Kuşluk Köyü Nüf.
Ka. olup 3/1 sokak 3/2 Fahrettinaltay/Izmir'de oturur. Bekâr, okur yazar, sontaj işleri ya
par, sabıkasız, Türk islâm.
Suç : Trafik Yasasına muhalefet.
Suç Tar. : 31/5/1988
Karar Tar.: 20/9/1988
Kanun Mad.: 2918 S.Y.nın 36/3, 647/4 md.
Verilen Ceza : 7.250,— T L . hafif para cezası
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S.Tebligat yasasının
29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra ka
rârın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 19
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Sayfa : 31

Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1986/1055
K. No : 1987/531
Sanık : Yılmaz Işık, Mustafa ve Hanife'den 1966 Dğ.lu Denizli Merkez, Honaz-Haydar
mah.si Nüf. kayıtlı olup 2006 sk. no: 5 Kat: 1, Deliktaş mah. Denizli'de oturur.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tar.: 14/10/1986
Karar Tar : 25/6/1987
Kanun Md. : 2918 Sa.Ya.36/3 mad. 647 S.Y.nın 4.md.
Verilen Ceza : 7.250,— T L . hafif para cezası.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 20

E. No : 1988/143
K. No : 1988/322
Sanık : Ali Rıza Gökkaya, Malik ve Nurinisa'dan 1960 Dğ.lu. Denizli-Merkez-Hatipoğlu
mah.si Nüf. kayıtlı olup Kiremitçi mah. 1479 sk. No: 1 Denizli de oturur, evli, 2 çocuklu,
okuryazar, sabıkasız. Serbest meslek sahibi, Türk İslâm.
Suç : Trafik Kanununa Muhalefet.
Suç Ta.: 18/2/1988
Karar Ta.: 26/5/1988
Kanun Md.: 2918 S.Y. 21/2 md. 647 S.Y.nın 4. mad.
Verilen Ceza : 3.500,— T L . hafif para cezası.
YuJ-anda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 21

E. No : 1988/257
K. No : 1988/293
Sanık : Ahmet Çur, Ahmet ve Cemile'den 1968 Dğ.lu. Şanlıurfa Merkez, Yakubiye
mah.si Nüf. kayıtlı olup halen Karşıyaka mah. Apti İpekçi cad.no: 34 Birecik-Şanlıurfa'da
mukim. Bekar, okur yazar, seyyar dişçilik yapar, Sabıkasız, Türk tslâm
Suç : Trafik Yasasına muhelefet.
Suç Tar. : 31/3/1988
Karar Tar.: 5/5/1988
Kanun Mad.: 2918 S.Y.nın 36/3 mad. 647 S.Y.nın 4 md.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S.Tebligat yasasının
29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 22
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Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1988/142
K. N o : 1988/169
Sanık : Muzaffer Horozdinç, Adem ve Refika'dan 1958 Dğ.lu. Eskişehir-Sivrihisar, Ka
racalar mah.si Nüf. kayıtlı olup Güneyciçek çiftliği Antalya'da mukim. Bekar, okur yazar,
sabıkasız, Çiçekçi, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tar.:18/2/1988
Karar Tar : 21/3/1988
Kanun Md. : 2918 S.Y.nın 48/4 md. 647 S.Y.nın 4.md.
Verilen Ceza : 4.250,— TL. hafif para cezası.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 23

E. No : 1988/26
K. No : 1988/61
Sanık : Şinasi Uyanık, Bayram ve Gülsüm'den 1947 Dğ.lu. Erzurum, Merkez, Veyisefendi mah. Nüf. kayıtlı olup 116 sok.4. cad.Selim Apt.Kat: 1 No: 2 Karşıyaka-İzmir. Evli,
3 çocuklu, trikotaja Sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Ta.: 12/1/1988
Karar Ta.: 4/2/1988
Kanun Md.: 2918 S.Y. nın 48/4 md. 2918 S.Y.nın 36/3 md. 647 S.Y. 4. mad. TCK 72 md.
Verilen Ceza : 11.500,— T L . hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ite mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
karann kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
16436 / 24

E. No : 1987/224
K. No : 1987/1016
Sanık : Ahmet Özoğlan, tbrahim-KUçükanım'dan 1946 Dğ.lu, İzmir Bayındır Yakapınar köyü Nüf. kayıtlı olup Trabzon Gümrük Başmüdürlüğünde gümrük muhafaza memuru
olarak çalışır. Evli, 2 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, Türk İslâm
Suç : Trafik Kanununa Muhelefet.
Suç Tar : 24/3/1987
Karar Tar.: 15/10/1987
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S.Tebligat yasasının
29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 25
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Sayfa : 33

Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/577
K. No : 1987/963
Sanık : Sadullah Limon, Kadir ve Perişan'dan 1963 Dğ.lu, izmir Urla-Altıntaş mah.si
Nüf. kayıtlı olup Torbalı-Çaybaşı köyünde oturur. Evli 2 çocuklu, okuryazar, sabıkasız Türk
islâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tar.:21/7/1988
Karar Tar : 6/10/1987
Kanun Md. : 2918 S.Y.nın 36/3 md. 647 S.Y.nın 4.md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 26

E. No : 1987/426
K. No : 1987/885
Sanık : Muammer tçkavak, Tahir ve Gülsün'den 1948 Dğ.lu. tzmir-Sefer hisar, Orhan
lı köyü Nüf. kayıtlı olup 677/1 sk.no: 1 Buca izmir. Evli, 4 çocuklu, şoför, sabıkasız Türk islâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Ta.: 20/6/1987
Karar Ta.: 24/9/1987
Kanun Md.: 2918 S.Y. nın 48/4 md. 647 S.Y.nın 4. md.
Verilen Ceza : 4.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı olunur.
16436 / 27

E. No : 1987/608
K. No : 1987/879
Sanık : Ahmet Alaattin Korkman, Selahattin-Emine Kadriye'den 1954 Dğ.lu, istanbul
Kartal Aşağı mah. Nüf. kayıtlı olup Torbalı tşbankası, Kazımçokatıcı yanında mukim-Kartal
istanbul'da oturur, evli, 1 çocuklu, okuryazar, sabıkasız matbaacı.Sabıkasız Türk islam.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet.
Suç Tar : 29/7/1987
Karar Tar.: 24/9/1987
Kanun Maddesi : 2918 S.Y.nın 48/4 md. 647 S.Y.4.md.
Verilen Ceza : 4.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S.Tebligat yasasının
29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra ka
rarın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 2 8
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Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/1071
K. No : 1987/1376
Sanık : Kemal ÜrUk, Hasan ve Sıdıka'dan 1934 Dğ.lu, Muğla - Köyceğiz, Gelişim Mah.
Nüf. Kay. olup Köyceğiz Gelişim Mah. Gelişim Cad. No: 29'da mukim.
Suç : Trafik Yasasına muhalefet.
Suç Tarihi: 5/11/1987
Karar Tarihi : 30/12/1987
Kanun Md. : 2918 S.Y.nm 48/4. Md. 647 S.Y. 4. Md.
Verilen Ceza : 4.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ite mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436/29

E. No : 1987/791
K. No : 1988/559
Sanık : Mehmet Turgut: Mecit ve Eliften 1947 Dğ.lu Hatay - Kırıkhan - Barbaros
Mah.si Nüf. kayıtlı Namıkkemal Cad. No: 7 Gazi em ir İzmir'de oturur. Evli, 4 çocuklu, okur
yazar, boşta gezer, sabıkasız, Türk-islâm.
Suç : Trafik Yasasına muhalefet.
Suç Tarihi: 25/8/1987
Karar Tarihi : 11/8/1988
Kanun Müd. : 2918 S.Y.nın 36/3 Md. 647 S.Y. 4. Md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436/30

E. No : 1987/779
K. No : 1987/978
Sanık : Mehmet Yıldınm : Abuzer ve Horiye'den 1954 Dğ.lu, Adıyaman - Kahta Damlacık Köyü Nüf. kayıtlı olup Serin tepe Mah.si 326 Sk. Kat: 3 No: 9/B Altındağ - İzmir'de
oturur, bekâr, okuryazar sabıkasız, işçi, Türk-islâm.
Suç : Trafik Yasasına muhalefet.
Suç Tarihi: 31/8/1987
Karar Tarihi : 8/10/1987
Kanun Md. : 2918 S.Y.nın 36/3 Md. 647 S.Y. 4. Md.
Verilen Ceza : 7.250,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı gecen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436/31
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Sayfa : 35

Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1986/1265
K. No : 1988/482
Sanık : Murat Arguner, Ali ve Şerife'den 1951 Doğumlu Manisa Salihli Mithatpaşa
Mah.si Nüf. kayıtlı Şehitler Mah. Çiçek Cad. No: 20 Salihli Manisa da mukim, Evli, 4 çocuk
lu okuryazar, çiftçi, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet
Suç Tarihi : 30/11/1986
Karar Tarihi : 7/7/1988
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 mad. 647 S.Y.nın 4. mad.
Verilen Ceza : 7250,—TL. hafif para cezası
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bıHün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasa
sının 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436/32

E. No : 1987/250
K. No : 1987/875
Sanık : Kemal Çınar İbrahim oğlu Döne'de olma 1946 doğumlu Ankara Yabancılar
Şubesi 3. Şubede Nüf. kayıtlı Bulgar Haymatlos Ödemiş Üç Eylül Mah.si Kantarcı Sok 1. Çık
maz No: 1 de oturur evli, 2 Çocuklu, okuryazar, işsiz.
Suç : Trafik Yasasına Muhalefet
Suç Tarihi : 2/4/1987
Karar Tarihi : 24/9/1987
Kanun Maddesi : 2918 S.K. 36/3 mad. 647 S.K. 4. Mad.
Verilen Ceza : 7250,— TL. hafif para ceza
Yukarıda bildirilen Kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine kaı ar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılmamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasası
nın 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436/33

E. No : 1987/776
K. No : 1987/1002
Sanık : Zeki Ihlamur, Süleyman ve Güllü'den 1963 doğumlu Eskişehir Mihallıççık Yeniyurt Köyü Nüf. Kayıtlı olup Yeniyurt Köyü Çıkmaz Sok. No: 31 Mihallıççık Eskişehir'de
mukim bekar, okur, yazar, sabıkalı, Esnaf, Türk islâm
Suç Tarihi : 30/8/1988
Karar Tarihi : 8/10/1987
Kanun Mad. : 2918 S.Y.nın 36/3 mad. 647 S.K. 4. Md.
Verilen Ceza : 33.000,— TL. hafif para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı Tebligat Yasasınhın 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün son
ra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436/34
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Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1987/261
K. No : 1987/792
Sanık : Mehmet Ekrem Alıç, Ömer ve Sıdıka'dan 1943 Doğ. Çorum-Merkez-Aptalata Köyü
Ka. olup halen aynı yerde oturur Evli 2 çocuk okur yazar, ağır vasıta ehliyetli şoför sabıkasız Türk
İslâm.
Suç : Hırsızlık
Suç Tarihi : 6/4/1987
Karar Tarihi : 10/9/1987
Kanun Mad. : TCK. 491/llk 523/1, 647/4, 2918 Sa.Ya. 119/1.md.
Verilen Ceza : 6000,—TL.ağr para cezası, sürücü belgesinin suresiz olarak geri alınması.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen sanı
ğın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasasının 29.
ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonca kararın ke
sinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 35
E. No : 1986/1261
K. No : 1987/469
Sanık : Tahsin Durgun, Ömer ve Sultan'dan 1966 Dğ.lu, Ayfon-Merkez-IşıklarCumhuriyet Mah.Nüf.ka.olup halen 366 sokak no. 52 Karacay mah.Nazilli'de mukim. Be
kar, Okur yazar işçi, sabıkalı, Türk islâm.
Suç : Hırsızlık.
Suç Ta.: 27/11/1986
Karar Ta.: 11/6/1987
Kanun Md.: TCK.nun 491/ilk. 62, 522 , 647/4.
Verilen Ceza : 12.000,—TL. ağır para cezası.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 36
E. No : 1986/1259
K. No : 1987/487
Sanık : Tahsin Durgun, Ömer ve Sultan'dan 1966 Dğ.lu, Afyon-Merkez-IşıklarCumhuiyet Mah.Nüf.ka.olup halen 366 sokak no. 52 Karacay Mah.Nazilli'de mukim. Bekar,
okuryazar, işçi, sabıkalı, Türk İslâm.
Suç : Hırsızlık.
Suç Tar : 27/11/1986
Karar Tar.: 11/6/1987
Kanun Maddesi : TCK.nun 491/ilk, 522, 647/4, TCK.40.
Verilen Ceza : 18.000,—TL. ağır para cezası ile tecziyesine.
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S.Tebligat yasasının
29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra ka
rarın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
,
16436 / 37
E. No : 1985/294
K. No : 1988/650
Sanık : Yıldıray Maşa, Şaban ve Güler'den 1971 Dğ.lu, Balıkesir-Edremit-Gazicelal
Mah.Nüf.ka.olup Torbalı-Çaybaşı köyünde oturur. Bekar, okur yazar, sabıkasız Türk Islârri.
Suç : Hırsızlık.
Suç Tar.: 11/7/1985
Karar Tar : 5/9/1988
Kanun Md. : TCK. 491/ilk, 522, 523/2, 2253 Sa.Ya. 12.647/4. 647/6.
Verilen Ceza : Tecil
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sapığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 38
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Sayfa : 37

Torbalı Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1986/271
K. No : 1988/104
Sanık : Sedat Gündürü, Hüseyin ve Güilü'den 1972 Dğ.lu, Akhisar Hacı tshak
Ma.Nüf.ka.oiup Saruhanlı-Atatürk mah. Yunusemre sokak no.20 de mukim. Bekar, okur ya
zar, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Açık mahalden hırsızlık
Suç Tarihi: 1/4/1986
Karar Tarihi : 17/2/1988
Kanun Mad. : TCK. 491/2, 522, 2253 Sa.Ya. 12.647/4.
Verilen Ceza : 18.000,— TL.ağır para cezası
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 39
E. No : 1987/307
K. No : 1987/1127
Sanık : Osman Can^Feyzullah, ve Makbule'den 1943 Dğ.lu, Acıpayam tlç. Oğuzköyü
Nüf.ka.olup Torbalı-Tepeköy-Eğerci cad. 1008 sokak no. 2 de mukim. Evli 3 çocuklu, esnaf,
okuryazar, sabıkasız, Türk İslâm.
Suç : Kesici Aletle Yaralamaya, Tecavüzkar Sarhoşluk.
Suç Ta.: 24/4/1987
Karar Ta.: 3/11/1987
Kanun M d . : TCK.nun 456/4. 657/1.
Verilen Ceza : 8.000,— TL. ağır para cezası.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 sayılı tebligat yasası
nın 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra
karann kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 40
E. No : 1986/110
K. No : 1987/254
Sanık : Coşkun Gönülalan, Ali ve Yaşar'dan 1958 Dğ.lu, İzmir-Aliağa-Samurlu köyü
Nüf.ka.olup halen İzmir-Gürçeşme 3570 sokak no. 49/3 de mukim. Bekar, okur yazar, sabı
kalı, mobilyacı, Türk İslâm.
Suç : Açık Mahalden Hırsızlık.
Suç Tar. : 21/7/1985
Karar Tar.: 2/4/1987
Kanun Maddesi : TCK.nun 491/ilk, 522, 525
Verilen Ceza : 3 ay hapis cezası, 3 ay EMNZ.
Yukanda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkûmiyetine karar verilen adı geçen
sanığın bütün aramalara rağmen tebligat yapılamamış olduğundan 7201 S.Tebligat yasasının
29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra ka
rarın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16436 / 41
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Bucak Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1987/119
Davacı K.H. tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü, Yusuf Çakmak ve Ziynet (Güçlü)
Çakmak'ın aleyhine mahkememize açılan kayıt iptali davasının yapılan açık duruşmasında
verilen ara karar gereğince;
Davacı Bucak Yüreğil Köyünden Arif ve Ümmühan'dan olma 1944 D.lu Zinat (Güçlü)
Çakmak bütün aramalara rağmen tebligata sarih adresinin bulunamadığı bu nedenle duruş
ma günü yer ve saati tebliğ edilemediğinden iş bu ilânın meşruatlı davetiye yerine kaim olmak
Üzere duruşmanın bırakıldığı 31/1/1989 günü saat 11.20'de Bucak Asliye Hukuk Mahkeme
sinde hazır olmasına, duruşmaya gelmediği takdirde gıyap kararı verilmeksizin HUMK.213.
maddesi gereğince gıyap karan verilmeksizin yokluğunda duruşmaya devam olunarak karar
verileceği ilân olunur.
15781
1987/505
Davacı K.H. tarafından davalılar Halil Çetin ve Dudu Çetin aleyhine mahkememize
açılan mükerrer evliliğin iptali davasının yapılan açık duruşmasında davalıların tebligata sa
rih açık ad-eslerinin araştırılmasına rağmen temin edilemediğinden Davalılar Bucak Taşyayla
Köyü nüfusunda kayıtlı Osman ve Havva'dan olma 1950 D.lu Halil Çetin ile aynı yerde nüfu
sa kayıtlı İbrahim ve Emine'den olma 1946 D.lu Dudu Çetin'de duruşma günü yer ve saati
tebliğ edilemediğinden iş bu ilânın meşruatlı davetiye yerine kaim olmak üzere duruşmanın
bırakıldığı 17/2/1989 günü saat 9.20'de Bucak Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır olmaları
na, duruşmaya gelmedikleri takdirde gıyap kararı verilmeksizin HUMK.nun 213.maddesi ge
reğince yokluğunuzda duruşmaya devam olunacak karar verileceği ilân olunur.
15782

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
Pazar Orman İşletme Müdürlüğünden :

Emvalin Cinsi ve Sınıfı

istif

Hamidiye 2.S.N.B. Ladin Tomruk
»>
3.S.N.B. Ladin Tomruk
»»
3.S.K.B. Ladin Tomruk
1,
3.S.N.B. KızılağaçTom.
),
3.S.K.B. Kızılağaç Tom.
»»
Kızılağaç Yuv.Sanayi

1
20
6
1
1
1

Deposu

Adet
56
1337
209
16
42
54

Miktar
M'.Dm'.
33.775
1024.960
171.761
4.146
12.725
6.678

Muh.Bed.
TL.
220.000
135.000
120.000
110.000
98.000
47.000

<7Q 3
Geç.Tem.
TL.
355.000
4.164.000
622.000
14.000
38.000
10.000

5.202.000
1714
1274.045
1 — Müdürlüğümüzün Hamidiye sahil deposunda mevcut yukarıda miktarları yazılı Or
man Emvalleri 5/12/1988 Pazartesi günü saat 14.00 te İşletmemiz satış salonunda toplanacak
komisyon huzurunda açık artırma suretiyle vadeli olarak satılacaktır.
2 — Kızılağaç tomrukların "İt 25'i peşin kalanı 6 ay vadeli Ladin tomrukların
50
si peşin kalanı 3 ay vadelidir. Normal faiz % 40 gecikme faizi •% 60 olup vergiter peşindir.
3 — Satış 279 sayılı tebliğin esasları doğrultusunda 1 ve 2 no.Iu şartname hükümlerine
göre yapılacaktır.
4 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Trabzon
Bölge Müdürlüğü ile Trabzon, Rize, Maçka, Torul, Gümüşhane, Sürmene, Samsun ve Arhavi İşletmelerinde görülebilir.
5 — Alıcıların 5/12/1988 günü ihale saatinden önce İşletmemizde hazır bulunmaları,
geçici teminatlarını ihale saatinden önce yatırmaları gerekir.
6-— İlân olunur.
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Sayfa : 39

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığından :
DUYURU
1 — Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 30/4/1987 tarih ve K-54 sayılı Karar'ı gereğince, Il'nci maddede belirtilen yem fabrikalarının, Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı tdaresi'ne (İdare) ait olan hisseleri pazarlık usulü ile satılacaktır.
2 — işletmelerle ilgili genel bilgiler ;

U n v a n ı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bandırma Yem Fab. Ltd. Şti.
Kayseri Yem Fab. A.Ş.
Kars Yem Fab. A.Ş.
Çorum Yem Fab. A.Ş.
Sivas Yem Fab. A.Ş.
Eskişehir Yem. Fab. A.Ş.
Aksaray Yem Fab. A.Ş.

Nominal
Sermayesi
TL.

İdare
Hissesi
(%)

119.000.000
360.000.000
192.000.000
96.000.000
45.000.000
240.000.000
120.000.000

24,60
13,33
32,08
30,00
25,00
45,00
40,00

1987 Yılı
Vergi öncesi Fabrikanın
Kâr
Üretim Kap.
TL.
(Ton/Yıl)*
560.792.000
458.163.658
154.876.050
88.411.697
28.652.100
551.075.886
372.061.906

32.000
52.000
23.000
18.000
10.000
48.000
28.000

(*) Üretim kapasitesi tek vardiya ve 300 işgünü üzerinden hesaplanmıştır.
3 — Satışlar pazarlık usulü ile yapılacak ve pazarlığa, ilgili işletmeye ait tdare hissesi
nin tamamı konu olacaktır.
4 — işletmelerle ilgili gerekli bilgiler idare ile Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
5 — isteklilerin her işletme için 5.000.000,— TL. tutarında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirtilen bankalardan İdare lehine alınacak teminat mektubunu, Devlet Tahvili,
Hazine kefaletini haiz tahvilleri, gelir Ortaklığı Senetlerini veya bu miktarı nakit olarak idare
Veznesine yatırarak alacağı alındı makbuzunu ve teklif mektubunu 16/12/1988 Cuma günü
mesai saati bitimine (saat : 18.00) kadar Genel Evraktan geçirmek suretiyle, Idare'nin Ata
türk Bulvarı No : 163 Bakanlıklar/Ankara adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
6 — idaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta serbesttir.
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz mülkü olan, "Arjantin Caddesi No.6/8 Gaziosmanpaşa-Ankara" ad
resindeki daire kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname "TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Baş
kanlığı Atatürk Bulvarı numara 181 Kat.4/411 Kavaklıdere/Ankara" adresinden ücretsiz te
min edilebilir. Şartnameler posta ile gönderilmez.
3 — Tekliften en geç 5/12/1988 günü saat 14.00'e kadar, "TRT Kurumu Genel Evrak
Müdürlüğü, Esat Caddesi (Akay Yokuşu) No.8 Bakanlıklar-Ankara" adresine verilecektir.
4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple otursa olsun, belirtilen sürede verilme
yen teklifler dikkate alınmaz.
5 — Bu ihalede Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı kararı
ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan TRT Alım, Satım
ve İhale Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren Ek Yönetmelik hükümle
ri uygulanacaktır.
6 — Kurumumuz Devlet ihale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, uy
gun bedeli tespitte serbesttir.
16413 / 2-2
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25 Kasım 1988 — Sayı : 20000

T.C.D.D. İşletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından :
Kuruluşumuzda hizmet gören DH 33100 tipi MAK Manevra Lokomotiflerinde bulu
nan CUMMINS KTA 1150-L Tipi Dizel Motorları için 80 kalem malzeme satınalınacaktır.
1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme İç ve Dış Piyasadan Kapalı Zarf Usulü Teklif
alma Yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tekliflerin en geç 16 Ocak 1989 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Ankara'da
T.C.D.D. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza ve
rilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznelerinde (KDV. Dahil)
22.000,— İ L . bedelle temin edilebilir.
4 — Tekliflerle birlikte, teklif edilen bedelin % 2,5'u oranında Geçici Teminat verile
cektir.
5 — Teklif zarfları üzerine, teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
6 — T.C.D.D. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe
yapmakta tamamen serbesttir.
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Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden :
DENİZ YOLU + KARAYOLU İLE T" % 30 TOLERANSLA 1 YİL SÜREYLE
100.000 TON VEYA 2 YIL SÜREYLE 200.000 TON HADDE
MAMULÜ VE PİK TAŞITTIRILACAKTIR
1 — İskenderun Müessesemizden şartnamemizde belirtilen depolarımıza yukarıda be
lirtilen şekilde hadde mamulü ve pik demir taşıttırılmast işi için kapalı teklif usulüne göre iha
le açılmıştır.
2 — İhale 7 Aralık 1988 tarihinde Ankara Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş adre
sinde bulunan Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Şartnamesi bu adresten temin edilebilir.
3 — ihaleye iştirak etmek isteyen firmaların, şartnamemiz esaslarına uygun olarak ha
zırlayacakları kapalı teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlü
ğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4 — Postada vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilat teklifleri dik
kate alınmayacaktır.
5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tâbi değildir.
ilân olunur.
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Ankara PTT Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız ihtiyacına binaen; International araçlara ait 19 kalem yedek malzeme
İdarî ve Teknik Şartname esaslarına uygun olarak satın alınacaktır.
2 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır.
3 — Bu işe ait şartname "Ziraat Mah. Sağ Sokak No : 26" adresinde bulunan Fabri
kamız veznesinden 1.800,— T L . karşılığında temin edilebilir.
4 — İhale 12/12/1988 Pazartesi günü saat 15.00'de Fabrikamızda yapılacaktır. İstekli
firmaların tekliflerini en geç aynı gün saat 14.00'e kadar tdarî işler ve Halkla ilişkiler Müdür
lüğümüze vermeleri şarttır.
5 — Postadaki gecikme kabul edilmez.
6 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir.
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden :
YAPI İŞLERİ İLÂNI
1 — Eksiltmeye konulan iş Kurumumuz İskenderun Hastanesi çatı tadilâtı işi olup, ilk
keşif bedeli 1988 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fıat ve raiçlerine göre 233.236.541,—
TL.dir. Bu işte 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi uygulanacaktır.
2 — Bu işin geçici teminat miktarı 6.997.096,— TL.dir.
3 — Uygun teklif ile uygun teklifin bir alt ve bir üst teklif sahibi firmaların geçici temi
natları ihale, ihale komisyonu kararına bağlandıktan sonra ve Yönetim Kurulu tarafından onay
landıktan sonra, diğer teklif sahibi firmaların geçici teminatları ise ihaleden sonra iade
edilecektir.
4 — Eksiltmeye 5/12/1988 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16.00'da Ankara S.S.K.
Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı 2 nolu ihale komisyonu başkanlığında
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
5 — 8u işte Resmî Gazete'nin 5/3/1988 tarih, 19745 sayısı ile yayımlanan Bayındırlık
ve iskân Bakanlığının tebliğinde belirtilen azamî indirim miktar veya oranları ile uygun tekli
fin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır.
6 — İstekliler, bu işe ait ihale dosyasını Ankara Kızılay Adakale Sokak No: 30'da Ge
nel Müdürlük İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı Onarım Bürosu şefliğinde mesai günleri inceliyebilirler.
7 — Yeterlik belgesi alınma şekli;
İsteklilerin en geç 2/12/1988 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile S.S.K. Ge
nel Müdür'uğüne müracaat etmeleri (müracaatta azamî evrak kayıtlı muteber olup, telgrafla
müracaat kabul edilmez) ve dilekçelerine yapım işlerine ait yapım işleri için kapalı teklif usulü
ile ihale şartnamesi 4. maddesi (F) bendi ile ihale şartnamesine ek özel şartnamedeki istenen
belgeler ile birlikte;
a) İşin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi veya noter tasdikli suretini
vermesi,
b) Malî durum bildirimi iîe bu iş için ilân tarihinden sonra alınacak banka referans
mektuplarının ek özel şartnamede belirtildiği üzere şekilde ilgili bankalardan ayrıca yazı ile
teyit ettirilmesi ve bu teyit yazısında rakamsal değerlerin yazı ile de belirtilmesi,
c) Teknik elaman bildiriminde bulunması ve işin devamı süresince sözleşme tasarısı
nın 6. maddesinde belirtilen teknik elemanları iş yerinde devamlı olarak bulunduracağını ta
ahhüt etmesi,
d) Yapı araçları bildiriminde bulunması ve bu işin başarılabilmesi için gerekli makina, araç ve teçhizatı işin durumuna göre sözleşme tasarısının 5. maddesinde belirtilen şartlara
uygun olarak bulunduracağını taahhüt etmesi,
e) Gene! Müdürlük inşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı Onarım Bürosu şefliğinden
alınacak dosya tetkik belgesini müraaat dilekçelerine eklemeleri,
8 — Gerçek dışı beyanda bulunanlar ile idareler tarafından ihalelere iştirakleri bir süre
için men edilen müteahhitler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı
saymayıp, ihaleye girenin üzerine ihale yapılmışsa, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme
sinin yapılarak bozulursa kesin teminatı Kuruma irad kaydolunur ve haklarında Kanunî işlem
yapılır.
9 — Firmalara daha önce yeterlik belgesi verilmiş olması bu ihaleyi bağlamaz.
10 — Firmaların Kurumumuzla olan ilişkilerinde kendileri veya noter tasdikli vekâlet
name ile yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olması gereklidir.
11 — İsteklilerin bu işe ait ihale dosyası ve ilân hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif
mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'ekadar makbuz mukabilinde S.S.K. Genel Müdürlüğü
İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı Adakale Sok. No : 30 Kızılay-Ankara 2 nolu ihale komis
yonu başkanlığında bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak postalamaları gerekmekte olup,
postadaki gecikmeler kabul edilmez.
12 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp yeterlik belgesi ve
rip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
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% 3
Cins ve Nev'i

Asfalt

l.S.N.B. Çam Tomruk
l.S.N.B. Çam Tomruk
2.S'.N.B. Çam Tomruk
2.S.N.B. Çam Tomruk
2.S.N.B. Çam Tomruk
2.S.K.B. Çam Tomruk
2.S.K.B. Çam Tomruk
l.S.N.B. Göknar Tomruk
2.S.N.B. Göknar Tomruk
2.S.K.B. Göknar Tomruk
l.S.N.B. Soy.Kay .Tomruk
l.S.K.B. Soy.Kay.Tomruk
2.S.N.B. Soy.Kay.Tomruk
2.S.K.B. Soy.Kay.Tomruk
l.S.N.B.
Kers.K.Kut.Kay. Tomruk
2.S.N.B.
Kers.K.Kut.Kay.Tomruk
3.S.N.B.
Kers. K. Kut. Kay. Tomruk
3.S.N.B. Kers.tn.Kay.Tomruk
3.S.N.B.
Kers. In.K. Kay. Tomruk
3.S.K.B. Kal.Kut.Kers.Kay.T.
3.S.K.B. Inc.Kut.Kers.Kay.T.
2.S.N.B. Kal.Kut.Meşe Tomruk
3.S.N.B. Kal.Kut.Meşe Tomruk
3.S.K.B. Kal.Kut.Meşe Tomruk

Adet

M'.DM

.

Teminatı
TL.

35
51
38
259
374
47
45
24
800
13
27
94
307
220

35.071
44.277
17.828
139.060
263.475
19.196
40.527
12.480
976.401
3.486
16.539
86.100
155.605
154.359

265.000
280.000
185.000
225.000
240.000
200.000
215.000
260.000
220.000
195.000
230.000
220.000
200.000
190.000

280.000
375.000
100.000
96.000
1.915.000
120.000
270.000
100.000
6.480.000
20.000
120.000
575.000
965.000
915.000

1

12

9.438

210.000

60.000

2

43

15.702

195.000

95.000

11
1

691
23

265.157
3.547

140.000
70.000

1.145.000
10.000

6
7
2
1
3
3

616
286
151
13
173
113

100.802
119.762
16.650
5.918
56.373
26.096

110.000
125.000
101.000
240.000
150.000
135.000

350.000
465.000
55.000
45.000
260.000
115.000

3
2
1
10
9
2
4
2
32
1
2
5
11
14

l/ahat

Tem.İradı

Tem.İradı
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Yol. Dur.

Muh.Bed.
TL.

RESMÎ GAZETE

Deposu
Muhtelif

Parti
Adedi

Sayfa : 42

Mengen Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Yol.Dur.

C i n s ve N e v ' i

Adet

M'.DM .
1

Muh.Bed.
TL.

% 3
Teminatı
TL.

6

928

140.871

125.000

540.000

3.S.K.B. Inc.Kut.Meşe T o m r u k

3

309

29.092

110.000

105 000

3.S.N.B. G ü r g e n T o m r u k

I

11

2.696

120.000

10 000

3.S.K.B. G ü r g e n T o m r u k

1

2

0.539

105.000

5.000

3.S.N.B. K a v a k T o m r u k

4

165

69.992

80.000

175.000

3.S.K.B. K a v a k T o m r u k

1

51

11.619

70.000

25.000

3.S.N.B. K ı z ı l a ğ a ç T o m r u k

1

9

2.269

105.000

10.000

3.S.K.B. Kızılağaç T o m r u k

1

6

0.688

95.000

5.000

K a y ı n Maden Direk

2

520

47.748

60.000

90.000

G ö k n a r T e l D i r e k 7 m.

1

49

10.897

170.000

60.000

G ö k n a r T e l Direk 8 m.

1

40

11.196

180.000

60.000

G ö k n a r T e l D i r e k 9 m.

1

8

2.599

185.000

15.000

Ç a m Y u v a r l a k San.

3

682

33.693

60.000

65.000

Göknar Yuvarlak San.

3

Kayın Yuvarlak San.

1

Kayın Yuvarlak San.

7

M e ş e Y u v a r l a k San.

9

G ü r g e n Y u v a r l a k San.

1

Kızılağaç Yuvarlak San.

1

K a y ı n tnce Y u v . S a n .
M e ş e İnce Y u v . S a n
K a y ı n Y a r m a Sanayi
M e ş e Y a r m a Sanayi
Y e k û n

1387
512
4306
5922
46
44

17

Ster

11

Ster

43.587

60.000

85.000

12.496

45.000

20.000

113.453

70.000

245.000

156.757

70.000

340.000

1.272

65.000

5.000

1.514

65.000

723,5

50.000

1.105.000

187

55.000

305 000

50.000

235.000

55.000

40 000

1

Ster

25

216

20542

3276.877

Ster

1088.000

Tem. lı adı

19.345.000

1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 216 parti orman emvallerinden Kayın emvali % 25'ı
peşin bakiye °/o 75'i ise 6 ay vadeli kanunî vergileri peşin limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığı, ibreli emval ile diğer yapraklı emvalleı ın
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Ster

Tem. İradı

5.000

152,5

4

İzahat

RESMÎ GAZETE

3.S.N.B. Inc.Kut.Meşe T o m r u k

25 Kasım 1988 — Sayı : 20000

Deposu

Parti
Adedi

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden :

25 Kasım 1988 — Sayı : 20000

Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı bulunan 7 kalem tıbbî cihaz "Dış Alım" yolu ile satmalınacaktır.
İsteklilerin her cihaz için ayrı ayrı 6'şar suret orijinal proforma ve Türkçe tercüme hazırlamak ve tamamını tek bir zarfa koymak suretiyle
hazırlayacakları tekliflerini 1/12/1988 günü saat 17.30'a kadar Mithatpaşa Caddesi No : 7 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Makina
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Evrak Servisine vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir.
(Postadaki gecikmeler kabul edilmez).
İstekliler tekliflerine, Mümessillik Belgesi, 1988 yılı Ticaret Odası Belgesi, Katalog, Prospektüs Referans Listesi ve Devre Şeması gibi
belgeleri ekleyeceklerdir.
Teklif edilen cihazların teknik özellikleri proformada detaylı bir şekilde belirtilecek veya varsa Teknik Şartname madde madde cevaplan
dırılacaktır.
Teklifler en az 6 ay opsiyonlu olacak ve proformalarda, opsiyon süresi, teslim süresi, fabrikasyon garanti, yedek parça ve servis garantisi
belirtilecektir.
Sözkonusu ihaleye ait dosya yukanda kayıtlı adreste Merkez 1 Nolu Satınalma Komisyonumuzda incelenebilir.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta
serbesttir.
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% 50'si peşin % 50*si ise aylık % 6 faizli ve 3 ay vadeli limit dahili müddetsiz banka mektubu karşılığı açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır.
Peşinat alındıktan sonra bakiye alacak ve buna tekabül eden faiz teminata bağlanarak, faiz bakiye ile beraber vade sonunda tahsil edilecektir.
2 — Açık artırmalı satış 12/12/1988 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de Mengen Belediye salonunda komisyon huzurunda
yapılacaktır.
3 — Alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini veya Sanayi Odası belgesini, Orman tdaresinden verilen son sene vizeli
kapasite belgesini, vekiller vekâletname veya yetki belgelerini, iştirakçilerin tamamı ise kimlik ve ikametgâh adresini ibraz etmeye mecburdurlar.
4 — Satışlar 279 sayılı tebliğ ekindeki Ek.No. 1 ve Ek.No. 2 Model nolu şartnameler ve bu şartnamelerde ihale tarihine kadar yapılacak
değişikliklere göre yapılacaktır.
5 — Bu satışa ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Orman tşletme
Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
6 — Alıcıların ihale günü saat 12.00 ye kadar teminatlarını yatırarak saat 14.00 de yapılacak ihalede teminat makbuzları ile birlikte hazır
bulunmaları ilân olunur.
Not : Aynı gün saat 10.00 da müsadereli Orman emvali satışımız vardır.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından :
1 — B a ş k a n l ı ğ ı m ı z d a kurulu bulunan 8 9 7 2 - A - M V / 2 0 0 0 0 model-1 nolu bilgisayar sis*
teminin eksik olan a ş a ğ ı d a k i miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 2886 sayılı Devlet thale
K a n u n u ' n u n 5 l / P maddesi gereğince akreditif açtırmak suretiyle satın alınacaktır.
SATIN A L I N A C A K C İ H A Z L A R :
Birimi

Adedi

Özellik (Kapasite)

Manyetik T e y p B i r i m i
Ekranlı Terminal

1
7

1600/6250 B P I
1920 K r a k t e r

Matris Y a z ı c ı
Hat Çoklayıcı
Hat Ç o k l a y ı c ı

1
1
1

200 C P S
Zaman Uyumlu
Z a m a n U y u m s u z , Modem K o n t r o l l ü

2 — thale 12/12/1988 günü-saat 14.30'da Y ü k s e k ö ğ r e t i m K u r u l u B a ş k a n l ı ğ ı n ı n B i l k e n t / A N K A R A adresindeki idare binasının 2160 no.Iu o d a s ı n d a yapılacaktır.
3 — İsteklilerin;
a)

E n a z bir adedi orjinal olmak üzere beş adet p r o f o r m a faturası ( P r o f o r m a fatura

opsiyonu dört a y d a n az o l m a m a l ı d ı r . )
b)

T e m s i l i f i r m a tarafından tasdikli beş adet proforma fatura tercümesi,

c)

E n az bir adet katolog veya prespektüs,

d)

T e k l i f sahibinin T ü r k i y e ' d e k i kanunî ikametgâh adresi,

e)

T e k l i f edecekleri cihazın Türkiye temsilcisi olduklarına dair temsilcilik belgesinin

T . C . Noterliklerince tasdikli bir sureti ile aynı şekilde tasdik edilmiş bir tercümesi,
f)

İ m z a sirküleri veya h ü k m i şahsiyeti tek kişi temsil edecekse, noter tasdikli i m z a sir

küleri ile vekâletname,
g)

Destek teklifleri mektubu,

h)

Ticaret ve S a n a y i O d a s ı Belgesi,

i) Y u k a r ı d a k i belgeleri teklif mektuplarına ekleyerek elden veya posta ile en geç
12/12/1988 g ü n ü saat: 12,00'ye kadar İhale K o m i s y o n u Başkanlığına vermeleri gerekmektedir,
k)

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4 — Geçici teminat alınmıyacaktır.
5 — T e k n i k ve İdari şartnameler aynı adresdeki ihale K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n d a n üc
retsiz o l a ı a k temin edilebilir.
16641 / 1-1

Kızılay G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 — Derneğimizce cins ve miktarı yazılı 330.000 metre çadır kolonu k a p a l ı zarfla teklif
almak suretiyle satın alınacaktır,
2 — S a t ı n alınacak malzemenin :
C i n s i : Ç a d ı r k o l o n u , M i k t a r ı : 330.000 metre, Geçici T e m i n a t ı : 3.000.000,— T L .
3 — İhaleye ait şartnameler " K a r a n f i l Sok. No: 7 A n k a r a " adresindeki Genel M ü d ü r »
lüğümüzdeki ve " E b u s u u t Caddesi No. 2 S i r k e c i / İ s t a n b u l " adresindeki Kızılay İstanbul M ü 
dürlüğünden 5 . 0 0 0 , — T L . mukabilinde temin edilebilir.
4 — İhaleye ait tekliflerin 5/12/1988 g ü n ü saat 14.00'e kadar Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z
Haberleşme A r ş i v M ü d ü r l ü ğ ü n e verilmiş olması gerekmektedir.
5 — T e k l i f l e r aynı g ü n saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde-açılacaktır.
6 — Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 — Derneğimiz 2886 sayılı K a n u n a tâbi değildir,
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O r t a D o ğ u T e k n i k Üniversitesi ö ğ r e n c i H a r ç l a r F o n u S a y m a n l ı ğ ı Satınalma K o m i s y o n
Başkanlığından :
Üniversitemiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı eşyaların F o n l a r U'ale Y ö n e t meliği'nin 2 9 / a ve 43. maddeleri gereğince A n k a r a ' d a Üniversite K a m p u s u içerisindeki 1. yu> t
giriş katında Öğrenci H a r ç l a r F o n u S a y m a n l ı ğ ı ' n d a ihale edilecektir.
C i n s i
Battaniye
Keten Perde
T ü l Perde
Tek Kişilik Yatak T a k ı m ı
(Nevresim, Ç a r . Y a s . Y ü z ü )
R a n z a T i p i K a ı y o l a Çiftli
Demir A y a k l ı , A h ş a p Kenarlı
Lux Tipi Tek Kişilik Yaylı
Y a t a k 8 0 x 190 c m .

Miktarı

Muh.Tut.
(TL.)

Geç.Tem.
(TL.)

thai e
G ü n ve Saati

650 Adet
300 Adet
150 Adet

17.550.000
5.100.000
2.250.000

526.500
153.000
67.500

12/12/1988 14.00
12/12/1988 (4.00
12/12/1988 Î4.00

1500 T a k ı m

27.000.000

810.000

12/12/1988 14.00

300 A d e t

87.000.000

2.610.000

13/12/198S 14.00

600 Adet

36.000.000

1.080.000

1 4 ' 1 2 / 1 9 8 8 14.00

Not : M u h a m m e n bedellere K a t m a Değer Vergisi D a h i l edilmemiştir.
1 — Şartnameler Üniversitemiz Öğrenci H a r ç l a r F o n u S a y m a n l ı ğ ı n d a n ücretsiz temin
edilebilir.
2 — İsteklilerin F o n l a r İhale Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereğince hazırlayacakları
teklif zarflarını, ihalenin yapılacağı gun saat 11.00'e kadar komisyon B a ş k a n l ı ğ ı ' n a veı meleri
gerekmektedir.
3 — İstekliler ihale edilen eşyaların tümüne katılabilecekleri gibi her kalem için a\ r: ayrı,
teklifte bulun'bilirler. B u takdirde ihaleye katılman eşyanın geçici teminat tutan katılım dış
zarfına konularak, dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve tekinin hangi
işe ait olduğu yazılacaktır.
4 — P o s t a d a k i gecikmeler ile telefon, telgraf ve telefax ile yapılacak müracaatlar dik
kate alınmaz.
5 — İhale K o m i s y o n u ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklif edilen bedelletın tercihe
layık görülenini seçmekte serbesttir.
Duyurulur.

166İO / 2 - 1

Zonguldak tl O a ı m î E n c ü m e n i B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — Zonguldak İl Özel tdare M ü d ü r l ü ğ ü Beceri K a z a n d ı r m a Merkezi İnşaatı işi, 288ıS
sayılı Devleı ihale K a n u n u n u n 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihale
ye konulmuştur.
B u ihalede, 5 M a r t 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, B a y ı n d ı ı l ı k
ve İskân B a k a n l ı ğ ı n ı n " U y g u n B e d e l " e ait Tebliğ hükümleri (24 M a r t 1988 tarih ve 1 9 > »
sayılı Resmî G d / t f o ' d î yayınlanan değişik h ü k m ü n e göre) uygulanacaktır.
2 — İşin tahmin edilen bedeli (215.000.000,—) T L . dir.
3 — ihale 13 A r a l ı k 1988 Salı günü saat 14.00'de Zonguldak İl D a i m î E n c ü m e n i Salo
nunda yapılacaktır.
4 — ihale şartnamesi ile diğer evrak Zonguldak İl Özel İdare M ü d ü r l ü ğ ü n d e mesai sa
atleri içinde görülebilir.
5 — İstekliler Y a p ı m tşleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesine ek özel şartnameye. Y a p ı Tesis ve O n a r ı m tşleri thaleleuııe K a t ı l m a Yönetmeliğine ve
" U y g u n B e d e l " Tebliğine uygun olarak;
A - ihaleye katılma belgesi almak için Bayındırlık ve î s k â n M ü d ü r l ü ğ ü n e müracaat di
lekçesi ile birlikte;
a) B a y ı n d ı r l ı k ve tskân B a k a n l ı ğ ı n d a n alınmış ( C ) grubundan en az işi t keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini),
b)
mesini,

M a k i n a teçhizat kapasitelerine ait " Y a p ı A r a ç l a r ı Belgelerini ve/veya taahhütna

25 Kasım 1988 — Sayı: 20000
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c) Malî güçlerine ait Malî Durum Bildirisi ve belgelerini,
d) Teknik personel taahhütnamesini,
e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini, verecektir.
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte;
a) İhaleye katılma belgesini,
b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
c) Noter tastikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise,istekli adına teklifte bulunacak kimse
lerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli sirkülerini,
e) Zonguldak Valiliği t l Daimî Encümeni Başkanlığı adına alınmış 6.450.000,— TL.
tutarında geçici teminatı,
0 İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer bel
geleri, verecektir.
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 6 Aralık 1988 Salı günü mesai
saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 13 Aralık 1988 Salı günü saat 13.00'e kadar makbuz
karşılığında İl Daimî Encümeni kalemine verecektir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
16379 / 1-1
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — Hastanelerimizin 1988 yılı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 1,2,4 sıra nolu malzemeler Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği Fiat ve Teklif İsteme Usulü (b)
fıkrasına, (3) sıra nolu malzeme Fiat ve Teklif İsteme Usulü (a) fıkrasına göre satınalınacaktır.
2 — Satınatınacak malzemelerle ilgili şartname ve ekleri İşletmemiz Satınalma Müdür
lüğünden temin edilebilir.
3 — İhaleler İşletme Müdürlüğümüzde 7/12/1988 tarihinde aşağıda belirtilen saatler
de yapılacaktır.
4 — Tekliflerin 6/12/1988 günü saat 16.00'ya kadar İşletmemiz Satınalma Komisyonu
Başkanlığına makbuz karşılığında verilmesi gerekmektedir. Saat 16.00'dan sonra verilecek tek
lifler, postada meydana gelebilecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
meyecektir.
5 — İhaleye teklif vereceklerin;
a) Tahmini bedelin/bedel tahmini yapılmamışsa teklif edilen bedel üzerinden °!q 3 ora
nında teminat vermesi,
b) 1988 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi (aslı veya noter tasdikli
sureti) vermesi,
c) 1988 tarihli aslı veya noter tastikli imza sirküleri vermesi,
d) İstekliler adına vekâleten iştirak edenlerin vekâletname ve imza sirküleri vermesi,
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannameleri ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmelerini vermesi,
0 Şartnamede yazılı diğer şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
6 — İşletmemiz ihaleleri yapıp yapmamakta ve dilediği miktarlarda satınalma yapmakta
serbesttir.
7 — İlân Olunur.
S.No

Malzemenin Cinsi
Ürodinami Seti
Mensucat
Laboratuvar Kit Malz.
Ameliyat İpliği ve
Tıbbî Sarf Malzeme
N o t : Tahmini tutarlara

Miktarı
1 Kalem
4 Kalem
11 Kalem

İhalenin Tarihi
Tah.Tut.
TL.
ve Saati
125.000.000 7/12/1988
9.30
46.290.000 7/12/1988
9.45
7/12/1988 • 10.00

74 Kalem 449.569.750 7/12/1988 - 10.30
K.D.V. dahil edilmemiştir.
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
(MUHTELÎF HURDA MALZEME SATILACAKTIR)
Kurumumuza ait olan aşağıda müfredatı kayıtlı 17 kalem muhtelif hurda malzeme ka
pılı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Şubesi Mü
dürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler en geç 1 Aralık 1988 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Genel Müdürlük Hur
da Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir.
Malzemenin

Cinsi

87- 315 "Topsat 2504"
Muh. tank diferansiyelleri hur. (Şanzumanları aküple)
88- 17 'Topsat 2592"
Muh. iş makinalanna ve traktörlere
ait diferansiyel hurdası

Miktarı

Bulunduğu Yer

65 Ton Kırıkkale Hurda Şan.

15 Ton Seymen Hurda ve Malz.
İkmal Şantiyesi

88-195 "Topsat 2712"
Pik hur. (radyatör, vana, gömlek, kı
70 Ton
rık motor blokları uskur v.s.)
88-345 "Topsat 2807"
Demir-çelik hur. (Muh. çap ve boy
larda boru hurdası)
50 Ton
88-352 "Topsat 2814"
Oto malzemesi (Muh. kara nakil va
sıtalarına ait ön dingil ve diferansiyel
hur.)
60 Ton
88-375 "Topsat 2837"
Pik Hur. (Kırık vaziyette bloklar)
15 Ton
88-66 "Topsat 2633"
Emayeli malzeme hurdası
40 Ton Kırıkkale Hur. Şan.
88-146 "Topsat 2681"
Pirinç ve bronz talaşı hurdası
48.500 Kg.
88-121 "Topsat 2656"
Muh. marş ve şarj dinamoları elektrik
motorları, stetörleri hurdası
11 Ton
88-163 "Topsat 2724"
Muh. ebatta janttı ve jantsız lastik
hur.
250 Ton
»'
88-165 "Topsat 2726"
Muh. ebatta jantlı ve jantsız lastik
hur.
400 Ton
"
88-237 "Topsat 2755"
Muh. soğutucu klima ve havalandır
ma radyatörleri hurdası
18 Ton

Geç. Tem.
TL.

1.500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000
300.000
500.000

7.500.000

400.000

7.000.000

7.500.000

1.500.000
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Cinsi

88-245 "Topsat 2763"
Muh. tank rediktörleri hur. (şanzuman ve diferansiyel)
88-331 "Topsat 2794"
Muh. çiftli diferansiyel hurdası
88-336 "Topsat 2799"
Muh. Eb. çelik halat hurdası
88-457 "Topsat 2862"
Pik Hur. (Büyük tip) (Demir-çelik ka
rışımlı)
88-463 "Topsat 2867"
Muh. greyder diferansiyeli hurdası

Miktarı

Sayfa : 49
Geç. Tem.
TL.

Bulunduğu Yer

20 Ton Kırıkale Hur.Şan.

1.500.000

28 Ton

1.000.000

45 Ton

750.000

40 Ton

900.000

118 Ton

3.000.000
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Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Eskipazar İşletme Müdürlüğünden

Parti
Adedi
1
1
5
4
7
2
13
5
35
2
4
8
4
1
4
2
98

Emvalin Cinsi ve Nev'i
Çam 2. Sn. Nb. Kereste
Çam 2. Sn. Kb. Kereste
Çam 3. Sn. Nb. Kereste
Çam 3. Sn. Kb. Kereste
Çam 3. Sn. Çkb. Kereste
Çam 4. Sn. Nb. Kereste
Çam 4. Sn. Kb. Kereste
Gök. 2. Sn. Nb. Kereste
Gök. 3. Sn. Nb. Kereste
Gök. 3. Sn. Kb. Kereste
Gök. 3. Sn. Çkb. Kereste
Gök. 4. Sn. Nb. Kereste
Gök. 4. Sn. Kb. Kereste
Gök. Nb. lata
Gök. Kb. lata
Gök. Kb. Çıta
YEKÛN

Miktarı
Adet
M ' . Dm».
127
1904
3334
3197
8327
1192
24049
2695
24632
1644
6216
6616
6326
2352
24240
24720

8.658
10.431
83.551
35.102
37.706
25.496
83.981
140.189
971.938
29.144
27.465
195.288
33.169
8.129
45.566
14.686

141571

1750.499

Muh.
Bedeli
(TL.)

% 10 Geç.
Teminatı
(TL.)

540.000
450.000
320.000
290.000
240.000
230.000
200.000
360.000
310.000
250.000
230.000
230.000
200.000
180.000
160.000
120.000

470.0Ö0
470.000
2.680.000
1.020.000
910.000
590.000
1.700.000
5.055.000
30.180.000
730.000
640.000
4.500.000
670.000
150.000
735.000
180.000
50.680.000

Yukarıda müfredatı yazılı ürünlerimiz % 25 ve vergileri peşin bakiyesi % 75'i müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığı satılacaktır.
İhalemiz 2/12/1988 Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz ihale salonunda açık artır
malı usulü ile yapılacaktır.
Teminatlar en geç saat 12.00'ye kadar İşletmemiz veznesine nakden yatırılacaktır.
İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. İhale ile ilgili ebat
listeleri ve şartname Orüs Kurumu Genel Müdürlüğü Bolu, Orüs Kurumu Müessese Müdürlü
ğü Karacaşu/Bolu, Orüs Kurumu İşletme Müdürlükleri ve İşletmemizde mesai saatleri dahi
linde görülebilir.
İlân olunur.
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M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 6 No.lu Satınalma Komisyon Başkanlığından
Asağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ve ihale günleri ile saatleri yazılı işlerin ihale
leri 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
Bu ihalelerde 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan (Bayındır
lık ve İskân Bakanlığının) "1988 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihin
de kullanılacak kriterler hakkında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
Dosya çalışma saatlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
da görülebilir. İsteklilerin en geç aşağıda gösterilen tarihde, M.S.B. İnşaat Emlâk Daire Baş
kanlığına başvurarak yeterlik belgeleri almaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul
edilmez.
İsteklilerin 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif zarflarını, en geç ihale
saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Yeterlik belgeleri ihale tarihinden 2 gün önce Komisyonca verilecektir.
İHALENİN CİNSİ

Keş. Bedeli
TL.

Geç. Tem.
TL.

İhale Tarihi Son Başvuru

1. ŞİRAN Askerlik Şubesi bina
220.622.694
inşaatı

6.618.680

16/12/1988 6/12/1988
Saat : 15.00 Saat : 17.30

2. AĞRI Askerlik
inşaatı

243.088.094

7.292.645

19/12/1988 7/12/1988
Saat: 11.00 Saat: 17.30

246.384.717

7.391.545

19/12/1988 7/12/1988
Saat : 15.00 Saat : 17.30

Şubesi bina

3. ŞEBİNKARAHİSAR
Şubesi Bina inşaatı

Askerlik
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İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 No.lu İhale Komisyon Başkanlığından :
Sirkeci/ISTANBUL
1 — M.S.B. (K.K.K.) lığı ve (Hv. K. K.) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı 4 Grup 20 Ka
lem Türk Bayrağı'nın ihalesi hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi
gereğince kapalı teklif usulü ile Sirkeci/İstanbul İç Tedarik bölge Başkanlığı 2 No.lu İhale
Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. Aranacak belgeler şartnamenin 3. maddesinde yazılı
dır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Grup 20 Kalem Türk Bayrağı'nın tamamı bir istekliye
ihale edileceği gibi her grup ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir.
2 — Evsaf şartnamesi İstanbul - Ankara ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında,
numuneside İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 No.lu İhale Komisyon Başkanlığında gö
rülebilir.
C İ N S İ
Birinci Grup Muhtelif Ebad Bay
rak, Türk
İkinci Grup Muhtelif Ebad Bay
rak, Kızılay
Üçüncü Grup Muhtelif Ebad
Bayrak, Türk
Dördüncü Grup Muhtelif Ebad
Bayrak, Türk
TOPLAM

Miktarı

Tutarı
TL.

G. Tem.
TL.

İhale Gün
ve Saati

4 Kim.

76.244.000

2.287.320

13/12/1988

3 Kim.

1.945.000

58.350

7 Kim.

72.692.430

2.180.773

133.971.360

4.019.141
8.545.584

6 Kim.

284.852.790

SALI
Saat: 10.00
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Sayfa : 51

M.S.B. Ankara tç Tedarik Bölge Başkanlığı 6 No.Iu Satınaîma Komisyon Ba$kaniığındanj
Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ve ihale günleri ile saatleri yazılı işlerin ihale
leri 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapıl&caktu:.
Bu ihalelerde 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan (Bayındır
lık ve iskân Bakanlığının) "1988 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihin
de kullanılacak kriterler hakkında tebliğ** hükümleri uygulanacaktır.
Dosya çalışma saatlerinde Ankara, İstanbul ve izmir tç Tedarik Bölge Başkanlıkların
da görülebilir, isteklilerin en geç aşağıda gösterilen tarihde, M.S.B. inşaat Emlâk Daire Baş
kanlığına başvurarak yeterlik belgeleri almaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul
edilmez.
İsteklilerin 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif zarflarını, en geç ihale
saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
Yeterlik belgeleri ihale tarihinden 2 gün önce Komisyonca verilecektir.
Keş. Bedeli
TL.

Geç. Tem.
TL.

İĞDIR 31 nci Elektronik Birlik
Kanaat Mevzii 2x10 daireli Kalo
riferli Lojman vnşaato4BO.rjfju.DUt)

14.400.000

MARDİN Radar Mevzi K.lığı 16
Daireli Kaloriferli Lojman in$aaM. 448,QQÛ,0QQ

tt.440.GGG

İHALENİN CtNSİ
1.

2.

îhale Tarihi Son Başvuru

20/12/1988
8/12/1988
Saat: İ l . 0 0 Saat : 17.30

2G/ıa/\m
Saat : 15.00 Saat : 17.30

3.

4.

E N E Z 11 nci Elekt. BrI. Kanat
mevzi 10 daireli Kaloriferli Loj
man inşaatı
245.000.000

7.350.000

21/12/1988
9/12/1988
Saat r 11.00 Saat: 17.30

İSTANBUL Boğaz Komutanlığı
Muhabere Elektronik Tesisleri ve
Kışla inşaatı
740.000.000

22.200.000

21/12/1988
9/12/1988
Saat : 15.00 Saat: 17.30
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İstanbul Büyük Şebır Belediye Başkanlığından :
Bakırköy Osmaniye 71 pafta, 192 ada, 1 parselde Süper Market yapılması ve işletilmesi
işi (YAP-IŞLET-DEVRET) takribi 5.000.000.000,— T L . bedelle ihale olacaktır.
Geçici Teminatı : 150.000.000,— T L .
Şartnamesi: 360.000.000,— T L . bedelle Yatırım Planlama Müd.den satın alınabilir.
Yukarıda yazılı iç 15 Aralık 1988 «finOl saat U.OO'de. tttaafottl BüyMı Şfcfcvr Belediye E n 
cümeninde 2886/51 (g) maddesine göre pazarlık usulü ile şartnamesi veçhile ihale olacaktır.
ihaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat mektup veya makbuzları ile ihale tatil
dilekçenin verildiği günler hariç olmak üzere ihale tarihinden, en az be$ %Ua (Re$\ <tace BeAtdiye'ye dilekçelerine ekli olarak verecekleri belgeler sonucu alınacak ihaleye iştirak belgeleri ile
şartnamelerinde yazılı diğer belgelerle birlikte tekliflerini içeren kapalı zarflan ihale günü saat
10.00'a kadar istanbul Büyük Şehir Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır.
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Havsa Malmüdürlügünden :
Aşağıda tapu kaydı, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale şekli
ve saati belirtilen taşınmaz mal, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca kapak teklif usulü
ile Havsa Malmüdürlüğü odasında müteşekkil Komisyonca satışa çıkarılacaktır*
TAŞINMAZ MALIN KAYITLI OLDUĞU;
î l : Edirne, ilçe : Havsa, Mevkii : Çırpıhdere Cinsi : Arsa, Tapu Tarihi: 22/6/1973,
Cilt: 154, Sahife : 35, Sıra : 50, Yüzölçümü : 14300 M .
2

SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;
Muhammen Bedeli: 214.500.000,— T L . , Geçici Teminatı : 6.435.000,— T L . , Teklif
lerin En Son Verilme; Tarihi: 7/12/1988, Saati : 16.30, thale Tarihi : 8/12/1988, Saati: 14.30,
Bu işe ait şartname 7/12/1988 Çarşamba günü saat 16.30'a kadar Havsa Malmüdürlü
ğü Millî Emlâk servisinde görülebilir.
2886 sayılı Yasanın 5. maddesinde yazılı şartları taşıyan gerçek kişilerin geçici teminat
larını içeren, Şirket veya Tüzel Kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise geçici teminatlarını
ve bu ihaleye katılmalarına yetkili olduklarına dair yetki belgesini içeren teklif mektuplarını
yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyon Başkanlığına
vermeleri ilân olunur.
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O R Ü S Kurumu Devrek Müessese Müdürlüğünden :

Emvalin Cins ve Nev'i
3, S. Nb. Y . Alınmış Kayın Kereste
4. S. Nb. Y , Alınmış Kayın Kereste
1. S. Nb. Y . Alınmamış Kayın Kereste
1. S. Kb. Y. Alınmamış Kayın Kereste
2. S. Nb. Y . Alınmamış Kayın Kereste
3. S. Nb. Y. Alınmamış Kayın Kereste
3. S. Kb. Y . Alınmamış Kayın Kereste
4. S. Nb. Y. Alınmamış Kayın Kereste
4. S. Kb. Y. Alınmamış Kayın Kereste
Muh. Eb. St. dışı
YEKÛN

Parti
Adedi

Miktarı
M». D m \

Muh. Bedeli
TL.

2
1
1
1
15
1
36
2
2

10.859
58.880
16.770
9.666
19.015
349.933
29.649
İ023.264
60,359
62.657

370,000
250.000
550.000
470.000
470.000
300.000
270,000
210.000
200.000
120.000

62

1641.052

1

1 — Müessesemiz sahasında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı 62 parti kayın
keresteler 5/12/1988 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Fabrikamız ihale salo
nunda açık artırmalı satışa çıkarılacaktır.
2 — Emvaller tutar bedellerinin % 25'i peşin, % 7S'i 6 aya kadar (aylık
6) °/a 72
faizli, ürün tutar bedellerinin °/o 75*i ile faiz tutar karşılığı limit için müddetsiz banka mektu
bu (Kat'i) alınarak vadeli açık artırmalı satışa çıkarılacaktır.
3 — Satışa ait tüm vergi ve resimler alıcıya, satış masrafları ile ilân masrafları Müdür
lüğümüze aittir.
4 — Satışa ait müfredatlı liste; Orüs Kurumu Genel Müdürlüğümüzde, Orüs Müessese
ve işletmelerinde, civar Orman işletme Müdürlüklerinde ve Müessesemizde görülebilir.
5 —Taliplilerin belirtilen gün ve saatte almak istedikleri partilere ait % 10 teminatları
nı saat 12.30'a kadar veznemize yatırarak makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müracaat
ları ilân olunur,
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Hatay-Serinyol 121 nci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı t hal e Komisyonu Baş
kanlığından :
1 — Alay ihtiyacı için aşağıda cinsi, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati
fce::îtı*«r« vivecek maddeleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi uyarınca ka
palı tekili' U Î U . J ile satın alınacaktır.
2 — îht.îa : " ' nci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı Subay Gazinosunda yapıla
caktır.
3 — Bu isle îîgiiı şartname ve evsaflar mesai saatleri içinde, hergün İstanbul, Ankara
Jandarma ikmal '^.-ri.ezi Komutanlıkları ile 121 nci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı
ihale Komisyonu b a ş k a n l ı ğ ı n d a görülebilir.
4 — isteklilerin, 2886 s a y ı l ı K a n u n u n 37 nci maddesine göre hazırladıkları, teklif mek
tuplarını, şartnamede b e l i r t i l e n belgelerini, ihale saatine kadar komisyonda bulunduracaklardır.
5 — Geçici t e m i n a t l a r , 1 nci ve 2 nci g r u p yiyecekler için grup grup, 3 ncü ve 4 ncü
grup yiyecekler için ise, her k a l e m i ç i n a y r ı ayrs yatırılacaktı!.
Banka teminat mektubu verildiğinde ise yine belirtilen şekilde yatırılmak üzere, HataySerinyol 121 nci Jandarma Er Eğitim A l a y Komutanlığı adına düzenlettirilecektir.
6 — Postada meydana gelebilecek gecikmeler g e ç e r s i z sayılacaktır. Duyurulur.
Sıra
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C

t

N

Ispanak
Pırasa
Karnıbahar
Marul
Havuç
Taze soğan
Limon
Maydanoz
Turp
TOPLAM :

10
11
12

Portakal
Mandalina
Elma
TOPLAM :

S t

Miktarı

Tahmini
Bedeli
TL.

Geçici
Teminatı
TL.

I NCt GRUP YİYECEK MADDELERİ
25.000 K g
213.750
7.125.000
20.000 K g
132.000
4.400.000
15.000 K g
148.500
4.950.000
20.000 K g
156.000
5.200.000
30.000 K g
279.000
9.300.000
8.000 K g
64.800
2.160.000
15.000 K g
247.500
8.250.000
5.000 K g
90.000
3.000.000
15.000 K g .
96.750
3.225.000
47.610.000

İhale Günü ve Saati

5 Aralık 1988
Pazartesi
Saat : 14.00

1.428.300

I I NCt GRUP YİYECEK MADDELERİ
35.000 K g .
14.000.000
420.000
25.000 K g .
300.000
10.000.000
30.000 K g .
360.000
12.000.000
36.000.000

1.080.000

13
14
15
16
17
18
19

I I I NCÜ GRUP YİYECEK MADDELERt
Nohut
15.000 Kg.
11.250.000
337.500
Barbunya fasulye
15.000 Kg.
18.000.000
540.000
Kuru incir
5.000 Kg.
5.500.000
165.000
Tahin helvası
10.000 Kg.
25.000.000
750.000
Tahin
8.000 Kg.
28.000.000
840.000
Salamura zeytin
10.000 Kg.
20.000.000
600.000
Nişasta buğday
2.500 Kg.
5.000.000
150.000
TOPLAM :
Tl2.750.000 3.382.500

20
21

IV NCÜ GRUP YİYECEK MADDELERİ
Tavuk eti
15.000 Kg.
48.750.000
1.462.500
300.000 Ad.
34.500.000
1.035.000
Yumurta
TOPLAM :
2.497.500
83.250.000
GENEL TOPLAM :
8.388.300
279.610.000
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri
16. Bölge Müdürlüğünden :
İZMİR,
Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı iş 2886
sayılı Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sari olarak Köy Hizmetleri 16.
Bölge Müdürlüğünün 1588 Sokak No : 21 Çınarlı - İZMİR adresindeki idare binasında ek
siltmeye çıkarılmıştır.
îşin Yeri ve Konusu : tzmir-Menemen Agrohidrolpji Enstitüsü İnşaatı, Keşif Bedeli :
4.500.000.000,— T L . , Geçici Teminatı : 135.000.000,— T L . , Belge İçi® Son Mür. Tarihi :
7/12/1988, îhale Tarihi ve Saati : 14/12/1988 - 14.00.
Bu işe ait îhale işlem dosyası her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Bölgemiz Proje
Uygulama Şube Müdürlüğünde imza karşılığı görülebilir. İsteklilerin işe müracaatla verecek
leri dilekçelerine;
1 — İşin en az keşif bedeli kadar (A) grubu müteahhitlik karnesi.
2 — Yapı araçları bildirisi (örnek : 1)
a) Miktarları ihale işlem dosyasında belirtilen ana inşaat makinatarına sahip olduğu
na ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demir
baş defteri ile maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asıllarım
veya noterden tasdikli suretleri ile 1988 yılı içinde satın alınmış olan ma ki nal ara sahip olduk
larını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği kasa ve yevmiye defterleri ve defter-i kebirin
asılları veya noter tasdikli suretlerini (Proforma fatura kabul edilmez. İstekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler.)
b) Miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen yardımcı iş makinalarına ait
noter tasdikli işin adına ilk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu ma ki nal arı
kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarının
asılları veya noterden tasdikti suretlerini veyahutta trafik ruhsatlarını (2-a ve 2-b de istenen
ma kınaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecek
tir. Proforma fatura kabul edilmez.)
3 — İşin adına ilân tarihinden sonraki tarih ve en az keşif bedelinin % 10*u oranında
kullanılmamış nakit ve % 10*u oranında kullanılmamış teminat mektubu tutarında bankalar
dan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu malî durum bildirisini (örnek 2/a ve 2/b
istekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı ayrı malî durumunun gösterilmesi ve banka kre
di mektuplarının eklenmesi zorunludur.)
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik personele ait tek
nik personel bildirisini (Örnek 3)
5 — İsteklilerin Kamu kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek 1/1/1975 tarihinden sonra
geçici kabulünü yaptırdığı ve halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olupta keşif bedeline
nazaran % 70'ini tamamlamış durumda bulunduğu işlerden birisini (Karne katsayısı vasıta
sıyla ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedeli itibariyle ihale konuşu
işin keşif bedelinin % 70'i tutarında olmak şartıyle) kanıtlayıcı belgelerini açıklayan taahhüt
bildirisini ve eklerin, örnek : 4) istekli ortak girişim ise bildirim her ortak için ayrı ayrı yapıla
caktır,
6 — İhale tarihinden geriye doğru 12 ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarınca adla
rına sözleşmesi yapılmış veya bitirilmiş işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini.
7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu İdareden alınmış
tasdikli İş yeri görme belgesi.
8 — Karnesinin devrine muvaffakat veren ve bu işte çalışacaklar için 2531 sayılı Kanu
na aykırı bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerin.
9 — Kanunî ikametgâh belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır.
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Yukarıda 2,3,4 ve 5 No.da yazılı belgelerine bizzat müteahhit tarafından imzalanması
ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazır
lanması şarttır.
ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunu, 1988 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve
ya noterden tasdikli suretini, istekli gerçek kişi ise imza sirkülerini istekli bir ortaklık olduğu
takdirde bu belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve isteklilerin ortak girişimi olarak iha
leye katılmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin imza sirkülerini ve ayrıca ortaklık sözleşmele
rini, önceden düzenleyecek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri,
usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanunu gereğince hazırlayacaktan teklif mek
tuplarını gerekiyorsa vekâletnamelerini en geç ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu
Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu ihalede 5/3/1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazett. de yayınlanan tebliğ hükümleri
uygulanacaktır. Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde
belirtilmiştir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Duyurulur.
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Van İli Daimî Encümen Başkanlığından :
1 —290.000.000,— TL. keşif bedelli mülkiyeti Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlü
ğüne ait Erciş ilçesindeki binaların onarımları 1990 yılına sari mukaveleli olarak 2886 sayılı
Kanunun 36. maddesi hükmüne göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,
2 — ihale İl Daimî Encümeni marifetiyle tl Genel Meclis toplantı salonunda 14/12/1988
günü saat 15.00'de yapılacaktır.
3 — ihaleye ait şartname hergün mesai saatleri içerisinde t l Daimî Encümen Kalemin
de görülebilir.
4 — Mülkiyeti Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Erciş İlçesindeki binala
rın oranımlarının 1988 yılı ödeneği 1.000,— T L . , 1989 yılı ödeneği 145.000.000,— TL. olup,
geriye kalan ödeneği 1990 yılında kullanılacaktır.
5 — tşin eksiltmesine girebilmek için isteklilerin;
a) t l Daimî Encümen Başkanlığı adına hazırlayacakları 8.700.000,— TL. lik geçici teminatlanylâ birlikte,
b) 1988 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası sicil 'belgelerini,
c) Vilayet makamından havaleli müracaat dilekçesi ile birlikte eksiltme şartnamesin
de belirtilen yapı araçlarını, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uy
gun olarak hazırlayacakları yapı araç bildirisi, sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan malî
durum bildirisi, taahhüt bildirisini, teknik personel bildirisini, şirket adına iştirak edeceklerin
vekâletnameleri veya şirketi temsil edenin noter tastikli imza sirkülerini, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karneleri?
nin aslını Bayındırlık ve iskân Müdürlüğüne ibraz etmek suretiyle Bayındırlık ve iskân Mü
dürlüğü yeterlilik belgesi komisyonundan alacaktan yeterlilik belgesi ile 2886 sayılı Kanunun
hükümlerine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuptan ile birlikte zarfa koymalan şarttır.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 8/12/1988 Perşembe
günü mesai bitimine kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplanm en geç 14/12/1988 Çarşamba günü saat 14.00'de mak
buz karşılığı t l Daimî Encümen Başkanlığına verecektir.
8 — Posta kanalı ile yapılacak müracaatların vaki gecikmeleri halinde işleme konul
mayacaktır.
İlân olunur.
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Devlet Demiryolları I . Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve îhale Komisyonu Başkanlı
ğından:
HAYDARPAŞA REVÎZÖRLÜK MÜDÜRLÜĞÜ YOLCU VAGON ATELYESİ İLE
HAYDARPAŞA ELEKTRİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MEVCUT
BİNALARINA KALORİFER TESİSATI YAPTIRILACAKTIR
1 — H . Paşa Revüzörlük Müdürlüğü Yolcu Vagon Atelyesi ile Elektrik İşleri Müdür
lüğüne ait mevcut binalarına kalorifer tesisatlarının merkezi ısıtma sistemine bağlanması işi
kapalı zarf usulü ile Bayındırlık Bakanlığının 1988 yılı birim fiyatları üzerinden eksiltmeye
konulmuştur.
2 — tşin muhammen keşif bedeli 24.278.417,— TL. dır.
3 — ihale 13/12/1988 günü saat 14.00'de H . Paşa I . Bölge Başmüdürlüğü binasında
bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır.
4 — ihaleye ait şartnameler 5.000,— TL. bedel karşılığında H . Paşa ve Sirkeci vezne
lerimizden temin edilebilir.
5 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'uğudur.
6 — isteklilerden ihaleye katılabilmeleri için yeterlilik belgesi aranacaktır. Yeterlilik bel
gesi almak istiyenlerin en son 8/12/1988 günü saat 17.00'ye kadar I . Bölge Başmüdürlüğü
Alım Satım ve îhale Komisyonu Başkanlığına istenilen belgelerle müracaat etmelidirler.
7 — Teklifler 13/12/1988 günü saat 14.00 kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş oiacaktır. Postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez.
8 — TCDD 2886 sayılı Kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir.
,,
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İstanbul Defterdarlığından :
(Millî Emlâk Müdürlüğünün;)
KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATILIK GAYRIMENKULLER
İstanbul i l i , Eminönü ilçesi, Çarşı Mahallesi, Cevahir Bedesteni Sokağında kain 7/1
pafta, 2763 ada, 69 parsel sayılı 7.46 m ' yüzölçümlü yola cephesi olmayan dükkân vasıflı ta
mamı hazine adına kayıtlı taşınmaz mal satılık olup tahmin edilen beledi : 746.000.000,— TL ,
Geçici Teminatı : 22.380.000,— TL. dır. Dosya No : 516-14013.
İstanbul i l i , Eminönü ilçesi, Çarşı Mahallesi Kürkçüler Adası Sokağında kain 5 kapı
no.lu 8 pafta, 2719 ada, 6 parsel sayılı 11.75 m ' yüzölçümlü üstünde odası alan kargir dükkân
vasıflı tamamı hazine adına kayıtlı taşınmaz mal satılık olup tahmin edilen bedeli :
705.000.000,— TL., Geçici Teminatı : 21.150.000 — TL. dır. Dosya No : 516 - 10545.
İstanbul İli, Eminönü ilçesi, Çarşı Mahallesi Sahaflar Sokağında kain 99 kapı no.lu
7 pafta, 2761 ada, 3 parsel sayılı 15.25 m yüzölçümlü ka.-gir dükkân vasıflı taşınmaz malın
hazineye ait 2/8 hissesi satılık olup tahmin edilen bedeli : 686.250.000,— TL., Geçici Temina
tı : 20.587.500,— TL. dır. Dosya No : 516-14005.
istanbul İli, Eminönü İlçesi, Çarşı Mahallesi Kalpakçılarbaşı Sokağında kain 8 pafta,
2722 ada, 9 parsel sayılı 12.25 m ' yüzölçümlü kargir dükkân vasıflı taşınmaz malın hazineye
ait 1/4 hissesi saüiık olup, tahmin edilen bedeli: 612.500.000,— TL., Geçici Teminatı :
18.375.000.— T L . dır. Dosya Nû : 516-8320.
İstanbul İli, Eminönü ilçesi, Çarşı Mahallesi Kalcılar Sokağında kain 13 kapı no.lu 5
pafta, 2743 ada, 36 parsel sayılı 4.66 m yüzölçümlü kargir dükkân vasıflı tamamı haıine adı
na kayıtlı taşınmaz mal satılık olup, tahmin edilen bedeli : 372.800.000,— TL., Geçici Temi
natı : 11.184.000,— TL. dır. Dosya No : 516-8176.
Yukarıda yazılı 5 adet gayrimenkulun satış ihalesi 9 Aralık 1988 Cuma günü saat 15.00'de
Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyon huzurunda dosyalarındaki şartnameleri gereğince ayrı
ayrı 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV. alınacaktır.
Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak önülebilir.
isteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, ika
metgâh senedi ile (Tüzel kişilerde ise ayrıca 1988 yılında alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak
kişilerin noterlikçe tasdikli yetki belgesini) teklif mektuplarını anılan günde en geç saat 14.00'de
kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Geç verilen teklifler ve postada
ki vâki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinden manual olarak yürütülmekte¿>lan Makina ve İkmal hizmetlerinin bilgisayar ile yapılır hale gelmesi amacıyla çalış
malar sürdürülmektedir.
Bu çalışmaların önemli bir kısmını stok kontrol ve Makine İdaresi sistemlerinin moder
nizasyonu teşkil etmektedir.
Ankara'daki Genel Müdürlük merkezine bağlı olarak hizmet yürüten 17 adet Bölge Mü
dürlüğü ve 3 adet Makine İkmal Müdürlüğü mevcuttur. Türkiye geneline yaygın durumda ça
lışan taşra birimlerindeki hizmetlerin hemen hemen aynı özellikleri taşıması dolayısıyla, 2 taşra
birimi ve Genel Müdürlük Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Pilot olarak seçilmiştir. Dünya
Bankası Kredisi kullanarak hazırlanacak bu program önce pilot olarak seçilmiş birimlerde kul
lanılacak ve daha sonra diğer taşra birimlerine yaygınlaştırılacaktır.
Hazırlanak olan bilgisayar programı Genel Müdürlüğük merkezinde bulunan ve VM/SP
işletim sistemi ile çalışan IBM 4341 ana sisteminde çalışacaktır.
Bu yazılımın hazırlatılması işi dolayısıyla Türkiye'deki Üniversiteler ve bu dalda faali
yet gösteren firmalar arasında ön seçim yapılacaktır, önseçimde seçilen kurutuşlardan Dünya
Bankası değerlendirmesine sunulmak üzere parasal teklif alınacaktır.
ö n seçime katılacak kuruluşların aşağıdaki bilgileri kapsayan dosyalan en geç 9/12/1988
tarihine kadar Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğüne vermeleri gerek
mektedir.
1 — Kuruluş yılı ve geçirmiş olduğu gelişme aşamalarının detaylan.
2 — Böyle bir çalışma için görev verilebilecek personelin öz geçmişleri, tamamlamış ol
dukları eğitim kurumlan, bu personelin teşkilatımızın geliştirmeyi planladığı bilgisiyar prog
ramının benzeri programlanılın benzeri programlar ve sistemler üzerindeki geçmiş deneyimleri,
3 — 1987 veya 1988 yıllarından yazılım hizmetlerinden elde etmiş olduğu bürüt getir.
4 — Halen Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgisayar merkezinde çatışmakta olan ve ça
lıştırılması düşünülen VM/SP, VSE/SP, CICS işletim sistemleri benzerlerinde bitirilmiş yazı
lımları var ise bu yazılımları kullanan kuruluşların isim ve adresleri.
5 — Yazılım geliştirmesi, yazılım testleri ve teslimi tamamlandıktan sonra bakım, de
ğişiklik ve diğer destek hizmetlerinin verilip verilemeyeceği, verilecek ise bu hizmetlerinin ve
riliş şekli detaylı olarak anlatılacaktır.
6 — Böyle bir yazılımın "interactive" olarak gerçekleştirilebilmesi söz konusu oldu
ğunda hangi donanımın kullanılarak bu yazılımın gerçekleşeceği.
7 — Yapılacak çalışmada taşra birimleri arasında yoğun veri iletişimi söz konusu oldu
ğundan ön seçime girecek kuruluşun IBM büyük sistemlerinde kullanılmakta olan uzak veri
iletişim yazılımları konusundaki deneyimi.
8 — Böyle bir yazılımın geliştirilmesi söz konusu olduğunda hangi programlama dili
kullanılarak geliştirileceği (PLI ve COBOL programlama dillerinin kullanılıp kullanılamıyacağının bildirilmesi)
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından :
2739 T U Sayılı Dünya Bankası Kredisi kapsamından temin edilecek olan ve ilk ilânları
26/10/1988 tarih 19971 ve 27/10/1988 tarih 19972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulu
nan 43 adet hafif vinçli poz otosu şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
Şartname satın alan firmalar TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına
müracaattan halinde değişiklikler ile ilgili dokümanı ücretsiz olarak temin edebilirler.
İlgililere ilânen duyurulur.
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Nevşehir Valiliğinden :
1 — Nevşehir-Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası işi 527 sayılı Kanuna göre
1988-1989 yıllarına sari olarak 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası
na göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
Bu ihalede 5 Mart 1988 tarih ve 19745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık
ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel*'e ait tebliğ hükümleri (24 Mart 1988 tarih ve 19764 sa
yılı Resmî Gazete'de yayınlanan değişiklik haline göre uygunluk)
2 — İşin tahmin edilen bedeli 319.000.000,— TL.
3 — 1988 Yılı ödeneği 30.000.000,— TL.
4 — İhale 14/12/1988 tarihine saat 10.00 da I I Daimî Encümeni İhale Komisyonu oda
sında yapılacaktır. (Çarşamba günü)
5 — thale şartnamesi ile diğer evraklar İl özel İdare Müdürlüğünde mesai saatleri da
hilinde görülebilir.
6 — isteklilerin yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale şartnamesine ihale şart
namesine ek özel şartnameye Yapı Tesis ve Onarım tşleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine
ve "Uygun bedel Tebliğine" uygun olarak.
A • İhaleye Katılma Belgesi Almak İçin
a) Nevşehir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne müracaat dilekçesi ile birlikte,
b) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından almış oldukları (C) grubu müteahhitlik karne
sini, işin Kesif Bedeli kadar (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini)
c) Makina ve Teçhizat Kapasitelerine ait "Yapı Araçları Bildirisini"
d) Malî Güçlerine ait "Malî Durum Bildirisini"
e) Teknik Personel Bildirisini,
0 Taahhüt bildirisini ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir.
B - ihaleye Girebilmek için Teklif Mektubu ile Birlikte
a) İhaleye Katılma belgesini,
b) Başvuru yılına ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini,
c) Noter tasdikli imza sirkülerini,
d) istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse
lerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edilenin imza sirkülerini,
e) Nevşehir Valiliği adına alınmış 9.570.000,— TL. tutarında geçici teminatı,
0 thale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer bel
geleri.
7 — ihaleye katılma belgesi almak için Bayındırlık ve tskân Müdürlüğüne son müraca
at tarihi 6/12/1988 Salı günü mesai sonuna kadardır.
8
isteklilerin teklif mektuplarını 14/12/1988 Çarşamba günü saat9.00'a kadar mak
buz karşılığı thale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
9 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
16640 / 1-1

İPTAL I L Â N I

içel Valiliği, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Yapı İşleri Gertel Müdürlüğünün 21/11/1988
tarihli ve 19996 sayılı Resmî Gazete'nin 14. sayfasında 16031 ilân kayıt numarası ile yayımla
nan "içel Silifke Adalet Bakanlığı Eğitim Tesisleri İnşaatı" ihalesi ilgili kurum tarafından ip
tal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığından :
1 — Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapıla
cak oUn kapalı teklif usulü eksiltme ile personel giyim eşyası satınalınacaktır.
2 — Eksiltme konusu işe ait şartname ve ihtiyaç listesi çalışma saatleri içinde ve dilekçe
ile müracaat halinde bedeli karşılığında Daire Başkanlığımızdan alınabilir. (Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı Ankara-Eskişehir Karayolu 9. Km,.
Lodumlu/Ankara) posta ile şartname gönderilmez.
3 — Eksiltme Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 1. katında bulunan ihale salonun
da komisyon tarafından yapılacaktır.
4 — İhaleye girecek firmalar; Resmî kurum ve kuruluşlardan enaz ihale bedeli kadar
giyim malzemesi teslim ettiğine dair iş bitirme belgelerini dış zarfa koyacaklardır. Bu şekilde
verilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.
5 — Teklif mektubu, şartname ekinde örneğe uygun olarak doldurulup iç zarfa, idare
mizden alman eksiltme şartnamesi de imzalanıp kaşelendikten sonra dış zarfa konulacaktır.
6 — İsteklilerin şartnamede ve 2886 sayılı Kanunun 5 ve 37. maddesinde aranan belge
leri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklif zarfları içinde eksiltme saatinden bir saat öncesi
ne kadar Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşılığında vermeleri gerekmektedir.
7 — Eksiltme için postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez, ilân olunur.
S.No : 1, Cinsi : Personel Giyim Eşyası, Miktarı : 19 Kalem, Bedeli : 15.847.100,—
TL.,Teminaü : 475.413,—TL., Şartname Bedeli : 5.000,— TL., thale Gün ve Saati -.9/12/1988
15.00
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 — 'Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Kastamonu Meslek Yüksekokulunda görev yapan
(Askerler) ile Fen Fakültesi, Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü ve Yapı işleri Teknik Daire Baş
kanlığında görevli personelimizin ihtiyacı olan Giyim-Kuşamların 2886 sayılı Devlet thale Ka
nununun 35/a maddesine göre satın alınacaktır,
2 — thale 4 (Dört) grup halinde 13/12/1988 Salı günü aşağıda hizalarında belirtilen
saatlerde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (Tandoğan-Ankara) adresinde yapılacaktır.
3 — Bu guruplara ait şartnameler ile listeler hergün 8.30 ile 17.30 saatleri arasında Rek
törlüğümüz İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığından bedelsiz olarak temin edilebilir.
4 — İstekliler her bir grup için ayrı ayrı teklif zarfı ve geçici teminat vermek kaydı ile
diledikleri guruba veya guruplara katılabilirler.
5 — İhaleye katılmak isteyen firmalar % 3 geçici teminatlarını Rektörlüğümüz Sayman
lığı Veznesine makbuz mukabilinde yatıracaklardır. Teminatların Banka Teminatı olması ha
linde bunlar limit içi ve süresiz olacaktır.
6 — İstekliler Devlet İhale Kanunun 37. maddesine ve İdarî Şartnameye göre Ankara
Üniversitesi İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben hazırlayacakları kapalı zarflarını ve nu
munelerini ihale saatinden (1) saat öncesine kadar Rektörlüğümüz İdarî ve Malî İşler Daire
Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. (Ticaret Odası Belgesinin 1988 yılı tas
dikli olması ve numune verilmesi zorunludur.)
7 — Teklif mektuplarının posta ile gönderilmesi halinde postadaki vaki gecikmeler ile
telgrafla yapılan başvurular geçersizdir.
Grup
I.
II.
III.
IV.

GRUP
GRUP
GRUP
GRUP

İşin Nev'i
ve Miktarı
8
5
4
13

Kalem
Kalem
Kalem
Kalem

Muh.Bedeli
(TL.)

Geç.Tem.
(TL.)

6.170.000
4.345.000
8.444.000
5.848.000

185.100
130.350
253.320.
175.440

İhale Saati
10.30
11.30
14.00
15.00
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden :
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile tslâm Kalkın
ma Bankası arasında akdedilen Borçlanma anlaşması ile temin edilen krediden finanse edil
mek üzere, Üniversitemiz Hastahaneleri için satınalınacak olan "Laser Lithotripsy Cihazı"
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (P) fıkrası hükümleri ve Borçlanma anlaş
ması şartları uyarınca ithal edilecektir.
1 — İhale 20/12/1988 günü saat 10.30 da Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Binasında
yapılacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Hacettepe Üniversitesi İdarî ve Malî İşler Dairesinden temin
edilebilir.
3 — İstekliler şartnamelerde belirtilen şekilde düzenleyecekleri aşağıdaki belgeleri ve usu
lüne (ekli forma) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20/12/1988 günü
saat 9.30 a kadar Hacettepe Üniversitesi İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı'na teslim ede
ceklerdir.
a) Kanunî ikametgâhlarının açık adresini gösteren belge
b) Türkiye'de tebligat için adres (yalnız üretici firmaların varsa Türkiye'deki kanunî
temsilcileri için)
c) Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
d) İmza sirküleri
e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise vekâletname ile vekâleten iştirak ede
nin noter tastikli imza sirküleri
0 Teklif edilen fiyatın (malzemenin C İ F Ankara bedelinin)"% 3 oranında şartnamede
belirtilen şartlara haiz (yabancı bir bankanın kontgarantisine müstenit geçici teminat mektubu
g) Selahiyet belgesi
h) İdareden temin edilen ve her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış İdarî ve
Teknik şartnameler
ı) Teknik dokümanlar
j) Referans listesi
k) Yedek parça listesi (fiyatlandırılmış)
l) Teknik servis imkanları ile ilgili belgeler
m) Bakım onarım sözleşme önerileri
4 — Telgraf ile yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.
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A.Ü Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyo
nu Başkanlığından :
r

1 — Fakültemiz DTBB Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalının ihtiyacı olan aşağıda belir
tilen malzemelerin Akreditif yoluyla alımı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin
44. maddesinin (J) fıkrasına göre fíat ve teklif isteme usulüyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname A.Ü. Tıp Fakültesi tbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü'nde mesai günlerinde saat 08 ile 17 arasında ücretsiz görülebileceği gibi isteyen
talipliye 15,.000,—TL. (Onbeşbin) ücretle verilecektir.
3 — İhale 8/12/1988 tarihine rastlayan Perşembe günü saat Í3.30'da A.Ü. tbn-i Sina
Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
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4 — Yazılı teklifler ihale saatinden bir saat evveline kadar Döner Sermaye İşletmesi İhale
Komisyonu Başkanlığına alındı karşılığı teslim edilecektir.
5 — Verilen teklif tutarının % 3 oranında geçici teminat yatırılması zorunludur.
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği fiatları kabul etmekte serbesttir.
7 — Miktar azaltma yetkisi ihale komisyonuna ait olup, talipli her kalem miktarının
tamamına iştirak etmek mecburiyetindedir.
Her türlü gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlân olunur.
Malzemeler

Miktarı

1 - Component collection set 225 ml. (8 Ünite/kutu)
2 - Boş Transfer torbası 600 ml (50 ünite/kutu)
3 - ACD A solüsyon 750 ml (12 ünite/kutu)
4 - Plazma exchange takımı (32 ünite/kutu)
5 - Boş transfer torbası 1000 ml (50 ünite/kutu
6 - Thearapötik plazmaferez seti 1: 16 (8 ünite/kutu)
7 - Plateleten zengin plazma seti 1: 12 (20 ünite/kutu)

96 Adet
600 Adet
132 Adet
192 Adet
150 Adet
8 Adet
20 Adet
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Alınacak

>
A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye işletmesi Satınalma Komisyo
nu Başkanlığından :
1 — Fakültemiz DTBB Psikiyatri Anabilim Dalının ihtiyaç, olan aşağıda belirtilen mal
zemelerin Akreditif yoluyla alımı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 44. mad
desinin (J) .fıkrasına göre fi • > ve teklif isteme usulüyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye işletme
Müdürlüğü'nde mesai günlerinde saat 08 ile 17 arasında ücretsiz görülebileceği gibi isteyen
talipliye 15.000.—TL. (Onbeşbin) ücretle verilecektir.
3 — 'thale 8/12/1988 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.00'da A.Ü. İbn-i Sina
Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Yazılı teklifler ihale saatinden bir saat evveline kadar Döner Sermaye İşletmesi thale
Komisyonu Başkanlığına alındı karşılığı teslim edilecektir.
5 — Verilen teklif tutarının V» 3 oranında geçici teminat yatırılması zorunludur.
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği fiatları kabul etmekte serbesttir.
7 — Miktar azaltma yetkisi ihale komisyonuna ait olup, talipli her kalem miktarının
tamamına iştirak etmek mecburiyetindedir.
Her türlü gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlân olunur.
Alınacak

Malzemeler

1 - Suicide Probability Scale
2 - Thematic Apperception Test Pict Cards
3 - Rorschach Psychodiagnostic Plates
4 - Bender Visual Mtr Geştalt Design Cards
5 - Visual Motor Geştalt Test S Clin Use
6 - Canter Backgrnd Interf Bender Geştalt
7 - 1988-89 WPS Catalog

Miktarı
1 kit
3 set
10 set
10 set
1
1 kit
1
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A . Ü . T ı p Fakültesi İ b n - i Sina Hastanesi D ö n e r Sermaye İşletmesi S a t ı n a l m a K o m i s y o 
nu B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — Fakültemiz G ö ğ ü s - K a l p - D a m a r Cerrahisi A n a b i l i m D a l ı n ı n ihtiyacı ve aşağıda be
lirtilen cihazın D ö n e r Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 37. maddesine göre fiat ve
teklif isteme usulüyle satınalınacaktır.
2 — B u işe ait şartname A . Ü . T ı p Fakültesi tbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye İşletme
M ü d ü r l ü ğ ü ' n d e mesai günlerinde saat 08 ile 17 arasında ücretsiz görülebileceği gibi isteyen
talipliye 1 5 . 0 0 0 , — T L . (Onbeşbin) ücretle verilecektir.
3 —

İhale 8/12/1988 tarihine rastlayan Perşembe g ü n ü saat 14.00'da A . Ü . tbn-i Sina

Hastanesi D ö n e r Sermaye İşletme M ü d ü r l ü ğ ü o d a s ı n d a yapılacaktır.
4 — Yazılı teklifler ihale saatinden bir saat evveline kadar Döner Sermaye İşletmesi İhale
K o m i s y o n u B a ş k a n l ı ğ ı n a alındı karşılığı teslim edilecektir.
5 — Verilen teklif tutarının %

3 oranında geçici teminat yatırılması zorunludur.

6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği Hatları kabul etmekte serbesttir.
H e r türlü gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İ l â n olunur.

•

A l ı n a c a k C i h a z ı n İ s m i : 1 - V o l ü m Respiratörü alımı., M i k t a r ı : 1 A d e t
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Çeşitli İlânlar
Petrol İşleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
T ü r k i y e Petrolleri A n o n i m Ortaklığının X I I No.lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip
b u l u n d u ğ u A R / T P O / 2 3 7 5 , 2511, 2692 hak sıra numaralı üç adet petrol arama ruhsatnamesi
ni terk için 14/11/1988 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 2 5 / 2 . maddesi gere
ğince ilân olunur.
16465

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
A ş a ğ ı d a gösterilen tahviller itfa edilmeleri nedeniyle 18/11/1988 tarihinden itibaren Borsa
Kotundan çıkarılmıştır.
T a h v i l l e r i n
Ş i r k e t i n

A d ı

Tertibi

T ü r k T u b o r g Bira ve M a l t Sanayii A . Ş .

I I l - I . seri

Türkiye E m l â k Kredi Bankası A.O.
Yaşar Holding A . Ş .
Bahariye Mensucat Sanayi ve Ticaret A . Ş .

1964
VII
III

Faizi <%

Nominal Tut.
TL.

55

500.000.000

20
58,5
40

100.000.000
200.000.000
100.000.000
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V a k ı f l a r Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
V a k f ı n A d ı : A d a n a İli A l a d a ğ İlçesi Sosyal Y a r d ı m l a ş m a ve D a y a n ı ş m a V a k f ı .
Vakfedenler : A b d u l l a h K a l k a n , H a s a n Ç e t i n k a y a , Cevdet Sümer, N a z ı m H i k m e t P a 
m u k ç u , H ü s e y i n A t m a c a , Levent Salman, H a s a n T e m i z .
V a k f ı n İkametgâhı : A l a d a ğ Kaymakamlığı.
Tescil K a r a r ı n ı Veren Mahkemenin A d ı - K a r a r T a r i h i ve Nosu : Karaisalı A s l i y e H u 
kuk M a h k e m e s i n i n 2 3 / 9 / 1 9 8 8 g ü n , 1988/778 esas, 1988/444 sayılı k a r a n .
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Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan,
kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000,— T L .
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti.
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur.
16467

Vak.'ın Adı : Kütahya İli Aslanapa İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
Vakfedenler : İrfan Balkanlıoğlu.
Vakfın İkametgâhı: Aslanapa îlçesi.
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarihi ve Nosu : Kütahya Asliye 1. Hu
kuk Mahkemesinin 14/9/1988 gün, E: 1988/513, K: 1988/392 sayılı kararı.
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan,
kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek,
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının adilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000,— TL. nakit.
Vakfın Organları: Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti.
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar.hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur.
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Vakfın Adı : İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı.
Vakfedenler : İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclîsi.
Vakfın İkametgâhı : İskenderun.
Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı - Karar Tarihi ve Nosu : İskenderun 2. Asliye
Hukuk Hakimliğinin 9/2/1987 gün, 1987/73 esas. 1987/50 sayılı kararı.
Vakfın A m a c ı : Uygun görülecek yerlerde okul, meslekî kurs, kitaplık, işlik, labaratuvar ve öğrenci yurdu yaptırmak, yapılmış ve yapılacak olanlara katkıda bulunmak, yüksek
öğrenimdeki kabiliyetli ve maddî yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çe
şitti şekillerde destek olmak, yüksek ve meslekî eğitim yapmış elemanlara ileri ihtisas çalışma
ları için imkân sağlamak, uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık ve sosyal tesisler kurmak,
donatmak, işletmek, sahipsiz ve kimsesiz çocuklarla düşkünler için uygun görülecek yer ve
şekillerde bakımevi, huzurevi, veya aşevi kurmak, işletmek, kiraya vermek, kurulmuş ve ku
rulacak olanlara katkıda bulunmak. Uygun görülecek ticarî, sınaî, teknolojik konularda ince
leme ve araştırma yapmak, yaptırmak yapacaklara imkân hazırlamak, genel, özel ve katma
bütçeli idareler bütçesi içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak ve bunlara katkıda bulunmaktır.
Vakfın Mal Varlığı : 5.000.000,— T L .
Vakfın Organları : Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu.
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur.
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan 13 Haziran 1986 - 9 Temmuz 1987 tarihleri arasındaki Kanunlar,
T B M M Kararları, Kanun H ü k m ü n d e Kararnameler, Bakanlar Kurulu Karar
ları (Andlaşmalar ve Sözleşmeler, T ü r k Parası Kıymetini Koruma Kararlan,
Tüzükler, Yönetmelikler), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayış
tay Kararlarını ihtiva eden 5 nci tertip 26. cilt D Ü S T U R İşletmemiz Satış Bü
rolarında K D V . dahil 9 . 0 0 0 , — T L . ye satılmaktadır. Posta ile taleplerde
2.000,— T L . posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.

TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı, Bina İnşaatları İçin
Aktarmasız 1988 İnşaat Birim Fiyat Analizleri (K88) adlı kitap K D V dahil
30.000,— T L . fiyatla Resmî Gazete satış bölümünde satılmaktadır. Posta ile
gönderilmez, sadece satış bölümünden temin edilebilir.
İhtiyaç sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü :
~
Kanun

Sayfa
—-—

3494 2004 Sayılı tera ve tflas Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine,
3182 Sayılı Bankalar Kanununun tki Maddesinin Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun

1

Yürütme ve İdare Bölümü :
Bakana Vekillik Etme İşlemi
— Millî Savunma Bakanlığına, 1. Safa Giray'ın Vekillik Etmesine Dair Tezkere

13

Yönetmelik
— Tasfiye işletmeleri Ambarlarının Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesine
İlişkin Yönetmelik Değişikliği

13

Tebliğler
— Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici Cihazları Kullan
maları Mecburiyeti Hakkında 14 Seri No.lu Tebliğ
— 107 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

14
15

— İlânlar

19
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