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İKRAZ NO : 3345-TU 
ULUSLARARASI İMAR VE 

K A L K I N M A BANKASI 
İLE 

TÜRKİYE ELEKTRİK K U R U M U 
arasında 

İKRAZ ANLAŞMASI 
(TEK Yeniden Yapılanma Projesi) 

Tarih 13/9/1991 
İKRAZ ANLAŞMASI 

ULUSLARARASI İMAR VE K A L K I N M A BANKASI (Banka) ile TÜRKİYE ELEKT
RİK K U R U M U (Borçlu) arasında 13/9/1991, tarihinde imzalanan ANLAŞMA. 

BİR T A R A F T A N , 
(A) TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Garantör) ve Borçlanan, 
işbu Anlaşma'nın 2No.lu Ek'inde tanımlanmış olan Projenin yapılabilirliği ve önceliği 

hakkında kanaat getirmiş olup Projenin finansmanı konusunda Banka'dan yardım talebinde 
bulunmuş olmaları; 

(B) Garantör ile Banka arasında işbu İkraz Anlaşması ile aynı tarihte imzalanan bir 
anlaşma ile (Garanti Anlaşması), Garantör'ün Borçlunun işbu İkraz ile ilgili borç ve yüküm
lülüklerini garanti etmiş olması ve Garanti Anlaşması'nda belirtilen diğer yükümlülükleri ta
ahhüt etmesi; ve 

DİĞER T A R A F T A N İSE, 
Banka'nın, diğer hususlar meyanında, yukarıda zikredilen hususlara dayanarak, işbu 

Anlaşma'da belirlenen hüküm ve şartlarla Borçluya ikraz vermeyi kabul etmiş olması; 
SONUCUNDA, BU K E Z taraflar işbu Anlaşma ile aşağıdaki şekilde anlaşmaya var

mışlardır; 
MADDE I 

GENEL ŞARTLAR; TANIMLAR 
Bölüm 1.01. 
Banka'nın 1 Ocak 1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmâları'na Uygulanabilir Genel 

Şartlar"ı aşağıda zikredilen değişiklikler (Genel Şartlar) ile işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir par
çasını oluşturur. 

(a) Bölüm 3.02'nin son cümlesi iptal edilmiştir. 
(b) Bölüm 6.02'de alt paragraf (k), alt paragraf (1) olarak değiştirilmiş ve yeni bir alt 

paragraf (k) aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 
"(k) İkraz içinden Banka'nın Anlaşma Maddeleri'nin M A D D E III, Bölüm 3'üne ay

kırı olarak ek para çekişleri yapılabilmesi için olağanüstü bir durumun ortaya çıkmış olması 
gerekir." 

Bölüm 1.02. 
İçeriği başka türlü gerektirmedikçe, Genel Şartlar'da tanımlanan deyimler zikredildik

ten yerdeki ilgili anlamları taşıyacaklar, ek olarak aşağıda tanımlanan deyimler de şu anlam
ları ifade edeceklerdir: 

(a) "Özel Hesap" bu Anlaşma'nın Bölüm 2.02 (b) sinde tanımlanan hesabı ifade eder; 
(b) ("TPP") Bu Anlaşma'nın Bölüm 3.03 (a) sinde tanımlanan TEK Performance Pla-

nı'nı ifade eder; 
(c) ("FYGP") Proje'nin Kısım A (3) ünde tanımlanan Finansal Yönetimi Geliştirme 

Programını ifade eder; 
(d) ("İYGP") Proje'nin Kısım A (2) sinde tanımlanan İşletme Yönetimini Geliştirme 

Programını ifade eder; 
(e) ("YBS") Proje'nin Kısım A (4) ünde tanımlanan Borçlunun Yönetim Bilgi Siste

mini ifade eder; 
(0 "DSİ" Garantörün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü ifade eder; 
(g) "Program" elektrik enerjisi alt sektöründe en düşük maliyetli Yatırım Programı

nı ifade eder; ve 
(h) " L i r a " Garantörün para birimini ifade eder. 

MADDE II 
Bölüm 2.01. İKRAZ 
Banka, İkraz Anlaşmasında zikredilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlar dahilin

de, Borçluya, muhtelif para birimleri ile ve İkraz usullerinde çekilecek ve her çekişin değerinin 
Banka tarafından çekiş tarihi itibarıyla hesaplanacağı, karşılık değerleri toplamı üçyüz mil
yon dolara (300,000,000 S) eşdeğer bir meblağı borç vermeyi kabul eder. 
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Bölüm 2.02. 
(a) İkraz meblağı, işbu Anlaşma'nın 2 no.lu Ek'inde tanımlanan Proje için gereken 

ve İkraz hasılalarından finanse edilecek olan mal ve hizmetlerin makul maliyetlerini karşıla
mak üzere yapılmış (ya da Banka kabul ettiği takdirde, yapılacak olan) harcamalar için, işbu 
Anlaşma'nın 1 no.lu Ek'inin hükümlerine göre İkraz Hesabından çekilebilecektin 

(b) Borçlu, Proje maksatları için, Banka'nın kabul edeceği hüküm ve şartlar dahilin
de, ticari bir bankada veya Garantörün Merkez Bankasında, özel hesabın ticari bir bankada 
olması halinde ise icra, haciz ve temlik'e karşı yeterli koruması olan bir özel dolar hesabı açtı
rıp idame ettirecektir. Bu özel Hesaba yatırılacak mevduatlar ve işbu Hesap'tan yapılacak öde
meler, işbu Anlaşma'nın 6 no.lu Ek'inin hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

Bölüm 2.03. 
Son kullanma tarihi 30 Haziran 1995 veya Banka'nın tespit edeceği daha sonraki bir 

tarih olacakur. Banka tespit edeceği bu ileri tarihi Borçluya ve Garantör'e derhal tebliğ edecektir. 
Bolüm 2.04. 
Borçlu Banka'ya, İkraz'ın belirli zamanlarda çekilmemiş ana parası üzerinden yıllık yüzde 

birin dörtte uçu (% l ' in 3/4'ü) oranında bir Taahhüt ücreti ödeyecektir. 
Bölüm 2.05. 
(a) Borçlu, İkraz'ın belirli zamanlarında çekilen ve geri ödenmemiş ana parası üzerin

den her bir faiz dönemi için bir önceki yarı yıl için tesbit edilen Şartlı İstikraz Maliyetine yüz
de birin yansını (% l ' in I/2'si) ekleyerek ödeyecektir. Bu Anlaşmanın Bölüm 2.06'smda 
belirtilen tarihlerin herbirinde, Borçlu, bir önceki Faiz döneminde geri ödenmemiş anapara 
için tahakkuk eden ve böyle bir Faiz Dönemine uygulanabilecek oran üzerinden hesaplanan 
faizi ödeyecektir. 

(b) Her yarıyılın sona ermesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda, Banka, Ga
rantör'e ve Borçluya söz konusu yarıyılın Şartlı İstikraz Maliyetini bildirecektir. 

(c) Bu Bölümün amaçları bakımından: 
(i) "Faiz Dönemi", işbu Anlaşma'nın imzalandığı Faiz döneminden başlamak üzere, 

işbu Anlaşma'nın 2.06 Bölümünde belirlenen her bir tarihten bir önceki tarihte biten altı-aylık 
sure anlamına gelmektedir. 

(ii) "Şartlı İstikraz Maliyeti" (A) Banka'nın yatırımları; ve (B) Banka tarafından 
1 Temmuz 1989 dan sonra yapılmış olabilecek ve bu Bölümün (a) paragrafında öngörülen fa
iz oranlarından başka oranlara tabi borçlara fon teşkil etmek üzere tahsis miktarlarından iş
lem gören İkrazlar gibi Bankanın fona tahsis edilen borç ve borç bölümleri bu kapsamın dışında 
kalmak üzere, Bankanın 30 Haziran 1982 den sonra kullandığı ödenmemiş borçlarının Banka 
tarafından yılda % olarak ifade olunan ve Bankaca makul olarak saptanan maliyeti demektir. 

(İİİ) "Sömestr" bir takvim yılının ilk altı ayı ya da ikinci altı ayı anlamına gelmektedir. 
(d) Bankanın belirliyeceği ve en geç altı ay öncesinden Borçluya bildireceği tarihte, 

bu bölümün (a), (b) ve (c) (İİİ) paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilecektir: 
"(a) Borçlu, İkraz'ın belirli zamanlarda çekilen ve geri ödenmemiş anaparası üzerin

den her bir Üç Aylık Dönem için, bir önceki üç aylık dönem ile ilgili olarak tayin edilen Şartlı 
İstikraz Maliyetine yüzde birin yarısı (% l ' in 1/2'si) eklenerek ödeyecektir. Bu Anlaşmanın 
Bölüm 2.06'sında belirtilen tarihlerin her birinde Borçlu bir önceki faiz döneminde geri öden
memiş anapara için tahakkuk eden ve böyle bir Faiz dönemine uygulanabilecek oran üzerin
den hesaplanan faizi ödeyecektir." 

"(b) Her Üç Aylık Dönemin sona ermesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda, 
Banka, Garantör'e ve Borçluya, söz konusu Uç Aylık Dönem'e ait Şartlı İstikraz Maliyetini 
bildirecektir." 

"(c) (iii) "Üç Aylık Dönem" bir takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 
1 Ekim'den başlayan üç a>Iık dönemleri ifade eder." 

Bölüm 2.06. 
Faiz ve diğer ücretler altı ayda bir her yılın 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde ödenecektir. 
Bölüm 2.07. 
Borçlu ikrazın anaparasını işbu Anlaşmanın 3 no.lu Ek'inde zikredilen itfa planına gö

re geri ödeyecektir., 
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MADDE III 
PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ 

Bölüm 3.01. 
(a) Borçlu, işbu Anlaşma'nın 2 no.lu Ek'inde zikredilen Proje Amaçlarına yönelik 

taahhüdünü beyan eder, ve bu itibarla, projeyi gerekli dikkat ve gayretle ve etkinlikle ve ilgili 
idari, mali, mühendislik ve kamu hizmet uygulamalarına göre yürütecek, ve Proje için gerekli 
fonları, imkanları, hizmetleri ve diğer kaynakları gereken çabuklukta sağlayacaktır. 

(b) İşbu Bölümün (a) paragrafı hükümleri üzerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın 
ve Banka ile Borçlunun başka türlü bir anlaşmaya varmaları hali haricinde Borçlu projeyi, 
işbu Anlaşma'nın 5 no.lu Ek'inde gösterilen Uygulama Planı'na göre yürütecektir. 

Bölüm 3.02. 
Borçlu, 
(a) Bankanın görüşlerini aldıktan sonra, ikraz anlaşmasındaki taahhütlere uygun ola

rak her yılın 31 Ekim'inde bir sonraki Mali Yıl için; 
(i) İlgili mali yıl içinde gerçekleştireceği Program Kısımlarını ve İkraz Şartlarına uy

gun olarak finansmanı sağlanacak kısımları da içeren fiziksel hedeflerini 
(ii) Borçlunun FYGP'nin uygulanmasında yapılacak işlemleri ve finansal işlemde ya

pılanma için alınacak önlemleri ve Borçlunun bu Anlaşmanın 5.02 (a) Bölümünde belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren finansal tahminlerini içeren finansal hedeflerini 

(iii) Borçlunun, İYGP uygulaması için yapılacak işlemleri içeren, işletme ve ticari he
deflerini 

(iv) Borçlunun hizmet seviyelerini, ihtiyaçlarını, finansal plan ve tarife seviyeleri ile 
yapısını belirten TEK Performans Planını Banka'ya vermek üzere hazırlayacaktır. 

(b) TPP'nin gereken işlemleri için Garantörün onayını alacak ve planın uygulanacağı 
yılın başlamasından evvel TPP'ye son şeklini verecektir. 

(c) TPP'nin uygulanmasındaki gelişmeler hakkında Banka ile devamlı görüş alışveri
şinde bulunacaktır. 

Bölüm 3.03. 
Banka tarafından başka şekilde kabul edilmesi hali hariç olmak üzere, proje için gerek

li olup ikraz altında finanse edilecek olan mal alımları, diğer işler, ve müşavirlik hizmetlerinin 
sağlanması hususu işbu Anlaşma'nın 4 no.lu Ek'inde belirtilen hükümlere göre yürütülecektir. 

MADDE IV 
BORÇLUNUN YÖNETİM VE İŞLETME FAALİYETLERİ 

Bölüm 4.01. 
Borçlu işletme faaliyetlerini ve diğer işlerini, kalifiye ve tecrübeli bir yönetim kadrosu

nun gözetimi altında yeterli sayıda yetkili personelin katıldığı sağlıklı idari, mali, mühendislik 
ve kamu hizmeti uygulamalarına göre yapacak ve yürütecektir. 

Bölüm 4.02. 
Borçlu, sağlıklı mühendislik, mali ve kamu hizmeti uygulamalarına uygun olmak üze

re, her zaman tesislerini, makinelerini teçhizatını ve sahip olduğu diğer şeyleri işletecek ve za
man zaman ve gerekli çabuklukla, bunların gerekli tamiratını ve yenilemelerini ifa edecektir. 

Bölüm 4.03. 
Borçlu, belli tehlikelere karşı ve ilgili uygulama için uygun bir meblağla, sorumlu sigor

tacılar nezdinde sigorta yaptıracak ve idame ettirecek yada Banka için tatminkâr olacak baş
ka tedbirler alacaktır. 

Bölüm 4.04. 
Borçlunun, Garantör ve Bankanın izni olmadan Proje'nin yürütülmesi dahil, kendisi

ne bu işin ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli mal ve varlıkları, satmaya, kirala
nıp, devretmeye veya başka şekilde elden çıkarmaya hakkı yoktur. 

MADDE V 
MALİ TAAHHÜTLER 

Bölüm 5.01. 
(a) Borçlu, İşletme maliyetlerini ve malı durumunu, sağlıklı ve geçerli muhasebe uy

gulamalarına göre, uygun şekilde yansıtacak kayıt ve hesapları tutacaktır. 
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(b) Borçlu : 
(i) Banka için kabule şayan bağımsız murakıplar tarafından, uygulana gelmekte olan 

uygun murakabe ilkelerine göre denetlemeden geçirilmiş olan her bir mali yıla ait hesaplarını 
ve mali raporlarını (bilançolar, gelir-gider tabloları ve diğer ilgili raporları) tanzim edecek; 
Özel Hesap için de benzer işlemleri yapacak ve kayıtları tutacaktır. 

(ii) Banka'ya mümkün olan en kısa sürede, fakat hiçbir şekilde her bir mali yıl sonun
dan itibaren altı ayı geçmemek üzere, (A) her mali yıl için yukarıda belirtildiği şekilde denetle
meden geçirilmiş mali durum raporlarının tasdikli suretlerini ve (B) sözü edilen murakıplar 
tarafından düzenlenen, Banka'nın makul surette talep edeceği kapsam ve ayrıntıyı havi dene
tim raporunu, gönderecektir; ve 

(iii) Banka'ya, Banka'nın zaman zaman makul surette talep edeceği, sözü edilen he
sapları, mali durum raporlarını ve bunların denetimi ile ilgili diğer bilgileri ve sözü edilen ka
yıtları gönderecektir. 

(c) Borçlu, harcama beyanları esas alınarak İkraz Hesabından keşide edilmesi talep 
edilen her türlü harcama için: 

(i) İşbu Bölümün (a) paragrafına uygun olarak, bu kabil harcamaları yansıtacak ka
yıt ve hesaplar tutacaktır; 

(ii) Bu kabil harcamaları ispat eden her türlü kayıtları (sözleşmeler, siparişler, fatura
lar, senetler, makbuzlar ve diğer belgeleri) İkrazdan son Kredi kullanımının yapıldığı malî yıla 
ait murakabe raporunun Bankaya tevdiinden itibaren en az bir yıl süreyle muhafaza edecektir. 

(iii) Banka temsilcilerinin bu kabil kayıtları incelemesine imkân verecektir; ve 
(iv) Sözü edilen kayıt ve hesapların, işbu Bölümün (b) paragrafında işaret edilen yıl

lık denetime dahil edilmesini ve, bu denetimle ilgili raporun söz konusu hesaplarla ilgili ola
rak, ait olduğu malî yıl içinde takdim edilen masraf beyanlarının doğruluğu ile bu beyanların 
yerel mevzuata uygun şekilde hazırlandığını belirten ve sözü edilen murakıplar tarafından dü
zenlenen bir ayrı mütalaayı ihtiva etmesini sağlayacaktır. 

Bölüm 5.02. 
(a) Banka tarafından bir başka şekilde kabul edilmesi hali hariç olmak üzere, 
Borçlu 
(i) Her bir malî yıl içinde yapacağı sermaye harcamalarının en az aşağıda açıklanan 

oranlardaki tutarlarını iç kaynaklarından sağlayacaktır. 1992 malî yılında %10, 1993 malî yı
lında %25, 1994 malî yılında %30 ve müteakip her bir malî yılda %35, 

(ii) 1993 malî yılından başlamak üzere, carî aktiflerin carî borçlara oranını 1.0'den 
küçük olmayacak şekilde sürdürecektir. 

(iii) Tahmini net gelirlerinin, bütün borçları dikkate alınarak yapılacak azami tahmi
ni borç ödemelerine oranını, 1992 malî yılında asgari 1.1 ve müteakip malî yıllarda asgari 1.5 
düzeyinde tutacaktır. 

(b) Bu Anlaşmanın 3.02 (a) ii) Bölümünde atıfta bulunulan tahminler söz konusu in
celemenin kapsadığı Borçlunun mali yılları için, paragraf (a)'da belirtilmiş olan gereklerin Borçlu 
tarafından yerine getirilemeyeceğini gösterdiği taktirde, Borçlu bu kabil gerekleri yerine getir
mek için (sadece bununla sınırlı olmaksızın, tarife yapısının ve kademelerinin yeniden düzen
lenmesi dahil) gerekli tedbirleri behemahal alacaktır. 

(c) İşbu Bölümün amaçları bakımından: 
(i) "İç kaynaklardan sağlanan fonlar" deyimi, aşağıda belirtilen (A) şıkkından (B) 

şıkkının çıkartılmasıyla elde edilen değeri ifade etmektedir. 
(A) İşletme ile ilgili tüm kaynaklardan elde edilen gelirin, müşteri depozitolarının, in

şaata olan müşteri katkılarının, işletme dışı net gelirin ve nakit dışı işletme sermayesi azaltma
sının toplamıdır. 

(B) İdari giderler ve gerekli bakım giderleri dahil işletme ile ilgili tüm giderlerin, ver
gilerin ve vergi yerine geçen ödemelerin (amortisman ve diğer nakit olmayan işletme yüküm
lülükleri için tutulan miktar ile gelir vergileri hariç) tümünün, borç gereksinmelerinin, tüm. 
kâr payı ödemeleri, sermaye harcamaları dışında kalan diğer nakit çıktılarının, nakit dışı ser
maye arttırımlarının ve Borçlu tarafından hidrolik üretim için Kamu Ortaklığı İdaresine yapı
lan ödemelerin toplamıdır. 

(ii) "İşletme dışı net gelir" deyimi aşağıda (A) ve (B) şıklarında belirtilen gelirler ve 
giderler arasındaki fark anlamına gelmektedir: 

(A) İşletme ile ilgili olanlar haricindeki tüm kaynaklardan elde edilen gelirler; 
(B) Vergiler ve yukarıda (A) sıkkındaki gelirlerin hasıl edilmesinde maruz kalınan vergi 

yerine geçen ödemeler dahil, giderler. 
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(iii) "Nakit dışı işletme sermayesi" deyimi, her mali yıl sonundaki nakit haricindeki 
cari varlıklar ile cari borçlar arasındaki fark anlamına gelmektedir. 

(iv) "Nakit haricindeki cari varlıklar" deyimi, alacaklı hesaplar, plasman tahvilleri, 
mal stoklan ve müteakip mali yıl içinde işletme masrafları hesabına geçirilmesi uygun olan 
önceden ödenmiş masraflar da dahil olmak üzere, işlerin normal seyri içinde oniki ay içinde 
nakite tahvil edilebilecek olan, nakit haricindeki, tüm aktif değerler anlamına gelmektedir. 

(v) "Cari borçlar" deyimi, borçlu hesaplar, müşteri avansları, borç gereksinmeleri ver
giler ve vergi karşılığı ödemeler ve kâr hisseleri de dahil olmak üzere, on iki ay içinde vadesi 
gelecek ve ödenecek olan veya o zaman mevcut olan koşullar tahtında ödenmesi istenebilecek 
olan tüm borçlar anlamına gelmektedir. 

(vi) "Borç gereksinmeleri" deyimi (şayet varsa, itfa fonu ödemeleri de dahil olmak 
üzere) borç geri ödemeleri ile borca ilişkin faiz ve diğer ödemeler anlamına gelmektedir. 

(vii) "Sermaye harcamaları" deyimi, işletme ile ilgili inşaata tahmil edilen faiz de da
hil olmak üzere duran varlıklar hesabiyle maruz kalınan (ve içinde bulunulan yıl ile bir önceki 
ve bir sonraki üç yılın ortalaması esas alınan) tüm harcamalar anlamına gelmektedir. 

(iiii) "Cari varlıklar" deyimi, alacaklı hesaplar, plasman tahvilleri, mal stokları ve 
müteakip mali yıl içinde işletme masrafları hesabına geçirilmesi uygun olan önceden ödenmiş 
masraflar da dahil olmak üzere, işlerin normal seyri içinde on iki ay içinde nakite tahvil edile
bilecek olan tüm aktif değerler anlamına gelmektedir; 

(ix) "Borç" deyimi, Borçlunun, borcun tahakkuk ettiği tarihten itibaren bir yıldan 
fazla bir sürede ödemesi gereken borçları anlamına gelmektedir. 

(x) "Net gelirler" deyimi, aşağıda (A) ve (B) şıklarında belirtilen gelirler ve giderler 
arasındaki fark anlamına gelmektedir. 

(A) İşletme ile ilgili tüm kaynaklardan temin edilen gelirler (bunlar, bu gelirlerin ait oldu
ğu oniki aylık periyod içinde yürürlükte bulunmasa dahi, borcun tahakkuk ettiği tarihte geçerli Borç
lunun tarifeleri dikkate alınarak düzenlenecektir) ile işletme dışı net gelirlerin toplamıdır. 

(B) İdari giderler ve bakım giderleri dahil işletme ile ilgili tüm giderlerin, vergilerin, 
amortisman ve diğer nakit olmayan işletme yükümlülükleri için tutulan miktar hariç vergi ye
rine geçen ödemelerin, faizin ve borç ile ilgili diğer yükümlülüklerin toplamıdır. 

(xi) İşbu Bölümün amaçları bakımından, ödenecek borçların, Garantör'ün para biri
miyle, bir başka para birimiyle değerlendirilmesi gerektiğinde, bu kabil değerlendirme, söz ko
nusu borcun ödenmesi için, bu değerlendirmenin yapıldığı tarihte söz konusu başka para 
biriminin temin edilebileceği kanunen geçerli kur üzerinden, ya da, böyle bir kurum mevcut 
olmaması halinde, Banka için kabule şayan bir kur üzerinden yapılacaktır. 

Bölüm 5.03. 
Borçlu, ortalama, 1992 yılında üç aylık, ondan sonraki yıllarda iki aylık fatura eşdeğeri 

tutarını geçmeyecek şekilde, alacaklar hesabındaki meblağları tanzim etmek üzere kendisine 
düşen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

Bölüm 5.04. 
Borçlu, en geç 31 Ocak 1992 tarihine kadar, Garanti Anlaşmasının 3.01 (b) (ii) Bölü

münde değinilen önerinin onaylanmasını takiben, Borçlunun 1991 yılındaki dış borçları karşı
lığında Garantörün yaptığı ödemeler dolayısıyla, Borçlunun Garantöre borçlanmış olacağı 
meblağın Borçlunun ödenmiş sermayesine ilavesini teminen, ödenmiş sermayesinin artırılma
sı için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

M A D D E VI 
B A N K A ' N I N MÜEYYİDELERİ 

Bölüm 6.01. 
(a) Genel şartların 6.02 (1) Bölümü uyarınca aşağıdaki ilave durum şart koşulmuştur: 

Borçlunun faaliyetlerini düzenleyen Garantör'ün 233 sayılı Kanunun, bu Anlaşma tarihinde
ki tadil edilmiş şekline göre, Borçlunun işbu Anlaşma tahtındaki yükümlülüklerini gerçekleş
tirme kabiliyetine müessir şekilde ve ters yönde etkileyecek şekilde bir kez daha tadil edilmesi, 
askıya alınması, iptal edilmesi, ilga edilmesi veya feragat edilmesi". 

Bölüm 6.02. 
Genel Şartlar'ın 7.01 (h) Bölümü uyarınca aşağıdaki ilave durum şart koşulmuştur: "işbu 

Anlaşma'nın 6.01 Bölümünde belirtilmiş olan durumun vukubulması". 

MADDE VII 
ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ : SONA ERMESİ 

Bölüm 7.01. 
Aşağıdaki şartlar, İkraz Anlaşması'nın, Genel Şartlar'ın 12.01 (c) Bölümü'nün amacı 

çerçevesinde yürürlüğe girmesinin ek koşulları olarak şart koşulmuştur: 
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(a) Borçlu veya Garantörün, aşağıdaki (i) (ii) ve (iii) fıkralarında değinilen hususlar 
dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Borçlunun 1991 yılı için hesaplanan finansman açığını 
kapatabilmesini teminen Borçlu ve Garantörün gerekli bütün önlemleri aldıklarına dair Ban
kaya, onu tatmin edici kanıtlar sunması: 

(i) Borçlunun ödenmiş sermayesinin 2,273 milyar lira kadar yükseltilmesi; 
(ii) Borçlunun, işbu Anlaşmanın Ek 5'inin A (1) (b) paragrafında değinilen tarife sevi

yesini koruması; ve 
(iii) Garantörün, 1 Ocak 1991 tarihi itibarıyla, Toplu Konut Fonuna destek vermek 

amacıyla Borçlunun elektrik satışlarına uyguladığı fon kesintisini kaldırması. 
(b) Borçlunun, Projenin A.3 Kısmına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için gereken mü

şavirlik hizmetlerine ilişkin Kontratı imzalamış olması. 
Bölüm 7.02. 
Genel Şartların 12.04 Bölümünün amaçlan için, işbu Anlaşma tarihini takip eden dok

sanıncı gün tespit edilmiştir. 

MADDE VIII 
BORÇLU'NUN TEMSİLCİSİ; ADRESLER 

Bölüm 8.01. 
Borçlunun Genel Müdürü, Genel Şartların 11.03. Bölümü amaçları için Borçlunun tem

silcisi olarak tayin edilmiştir. 
Bölüm 8.02. 
Aşağıdaki adresler Genel Şartların 11.01. Bölümü amaçları için belirlenmiştir: 
Banka için: 
International Bank for 
Beconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 
Telgraf adresi Teleks 
INTBAFRAD 197688 (TRT) 

248423 (RCA) 
64145 (WUI) 

Washington, D.C. 82987 (FTCC) 
Borçlu için 
Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Necatibey Cad. 36 
Sıhhiye-ANKARA/TÜRKİYE 
Telgraf adresi Teleks 
TEK 42247 TEK TR 
Ankara 
YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan 

temsilcileri vasıtasıyla hareket eden işbu Anlaşma'nın tarafları, yukarıda kaydedilen gün ve 
yıl itibarıyla işbu Anlaşma'nın Amerika Birleşik Devletleri Columbia Eyaletinde kendi adları
na imzalanmasını sağlamışlardır. 

ULUSLARARASI İMAR VE 
K A L K I N M A BANKASI 

Adına (İmza) 
Ram Chopra 
Avrupa, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Bölgesi 
Başkan Yardımcısı 

TÜRKİYE ELEKTRİK K U R U M U 
Adına (İmza) 

Falih Selekler 
Yetkili Temsilci 
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EK 1 

ikraz Hasılalarının Keşide Edilmesi 

1 — Aşağıdaki tablo, İkraz hasılalarından finanse edilecek kalemlerin Kategorilerini, 
her bir Kategoriye İkrazdan tahsis edilen meblağları ve her bir Kategoride' finanse edilecek 
kalemlere mahsus giderlerin yüzdesini göstermektedir. 

Tahsis Edilen 
İkraz Meblağı 
(Dolar eşdeğeri 
olarak ifade 

Kategori edilmiştir) 
1) Mallar (bunlara ilişkin 

iş ve hizmetler dahil) 275.500.000.-

2) Müşavirlik hizmetleri 10.000.000.-

3) Tahsis olunmayan 14.500.000.-
T O P L A M 300.000.000.-

Finanse edilecek 
Harcamaların yüzdesi 

a) Sadece malzeme teminine yönelik mukave
lelerde, dış harcamaların % 100'ü ile ma
halli harcamaların %100'ü (fabrika teslim 
bedeli); ve 

b) Malzeme temini ile birlikte ilgili iş ve hiz
metleri de kapsayan anahtar teslimi muka
velelerde, % 85 
% 100 

2 — İşbu Ek'in amaçları bakımından: 
(a) "Dış Harcamalar" deyimi, Garantör'ün ülkesi dışındaki hangi bir ülkeden temin 

edilen mal ve hizmetler için Garantör'ün ülkesine ait para birimi dışındaki para birimi ile ya
pılan harcamalar anlamına gelmektedir. 

(b) "Mahalli Harcamalar" deyimi, Garantör'ün ülkesinden temin edilen mal ve hiz
metler için Garantör'ün para birimiyle yapılan harcamalar anlamına gelmektedir. 

3 — Yukarıdaki I inci paragraf hükümlerine rağmen aşağıda yer alan hususlar için hiçbir 
keşide (aşağıdaki harcamalar ile ilgili olarak) yapılmayacaktır: 

(a) Bu Anlaşmanın imza tarihinden önce fakat I Haziran 1990 tarihinden sonra ya
pılmış ödemelerden toplam 30.000.000 US S eşdeğerini geçmeyen miktar hariç, bu Anlaşma
nın imza tarihinden evvel yapılmış harcamalar ve 

(b) İşbu Anlaşmanın 3.02. Bölümü uyarınca onaylanmış bulunan bir (BİP) kapsamın
daki bir yatırımın yapılması için gereken bir mukavele gereği dışındaki, Kategori 1 kapsamın
da finanse edilecek kontratlar. 

EK 2 
Projenin Tanımı 

Projenin amacı, Borçluya belirlenen Program'ın yürütülmesinde ve kurum yeniden ya
pılandırılmasında yardımcı olacaktır. 

Proje, sözü edilen amaçlara ulaşmak için zaman zaman Banka ile Borçlu arasında sağ
lanacak mutabakatla üzerinde yapılabilecek değişiklere de tabi olarak, aşağıdaki kısımlardan 
oluşmaktadır. 

Kısım A : Borçlunun Yeniden Yapılandırılması 
Borçalan'ın yeniden yapılandırılması için aşağıdaki sıralananlar da dahil olmak üzere 

şu tedbirler alınacaktır: 
1 — Program ve bu Anlaşmanın V inci Maddesinde yer alan, kabul edilen mali taah

hütler çerçevesinde elektriğin ekonomik satış maliyeti esas alınarak tarife seviyelerinin belir
lenmesi ve ayarlanması için Borçlu tarafından elektrik fiyatlandırılması ile ilgili bir politikanın 
hazırlanması ve uygulanması. 

2 — Borçlu tarafından, uygun bir maliyetlendirme bazı ve modern maliyet muhasebe 
sistemi oluşturulması, tarife sistemi için bir esasın formüle edilmesi, Borçlu tarafından hidro
lik ve termik santrallarının optimum kullanımı ve yakıt maliyetlerinin karşılanması ile ilgili 
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tedbirlerin uygulanması, Borçlunun bütün işletme alanlarındaki verimlilik seviyelerinin ve bu 
alanlardaki potansiyel verimlilik geliştirme imkanlarının belirlenmesi ve Borçlunun bütün üretim 
santralları ve dağıtım şirketleri, genel yönetim organizasyonu ve iletim sistemi için ticari yapı
da maliyet merkezlerinin kurulması hususlarını içeren bir İşletme Yönetimini Geliştirme Prog
ramının (İYGP) uygulanması. 

3 — Borçlu tarafından, Borçlunun muhasebe politikaları ve uygulamalarının yeniden 
modellenmesi ve aynı zamanda mali duruma yeni bir şekil verilmesi ve faturalama ve tahsilat 
uygulamalarının geliştirilmesi hususlarının yer aldığı bir Finansal Yönetimi Geliştirme Prog-
ramının'(FYGP) uygulanması. 

4 — Borçlu tarafından bir Yönetim Bilgi Sisteminin formüle edilmesi ve uygulanması. 
5 — Borçlunun sermayesi ve borcu, borcun özkaynağa tesir etmesi ve borçlanma hü

kümlerinde yapılacak değişiklikler vasıtasıyla tekrar yapılandırılması. 
6 — Borçlunun bünyesi içerisinde bütün büyük enerji yatırımlarının etkilerinin hesap

lanmasını hazırlamaktan, çevre ile ilgili politikaların ve standartların koordinasyonu ve izlen
mesinden, çevresel teknolojilerin değerlendirilmelerini yapmaktan ve bundan sonra TEK 
personelinin bu konularda eğitilmesinden sorumlu olarak bir Çevre Bölümünün kurulması. 

KISIM B Enerji Yatırımları 
Program'daki enerji iletimi ve dağıtımı için gerekli olan (iletim hatları, trafo merkezle

ri, dağıtım teçhizatı ve iletim yedekleri de dahil olmak üzere) malzeme ve teçhizatın BİP altın
da kabul öngörüldüğüne ilişkin hüküm. 

Projenin 31 Aralık 1994 tarihine kadar tamamlanması beklenmektedir. 

EK 3 
itfa Planı 

ödeme Vade Tarihi 
15 Kasım 1996 tarihinden başlayıp 
15 Mayıs 2008 tarihine kadar 
her 15 Mayıs ve 15 Kasım tarihlerinde 

Anapara ödemesi 
(Dolar olarak ifade edilmiştir). 

12.500.000.-

Erken Ödemelere Verilecek Primler 
Genel Koşulların 3.04 (b) Bölümü uyarınca, ferken ödenecek ikrazın vadesi gelmiş ana 

parası Üzerinden ödenecek prim, aşağıdaki uygun erken ödeme tarihi için belirlenen yüzde mik
tarında olacaktır. 

Erken ödeme Süresi Prim 

Vade tarihinden önce üç yılı aşmayan 
süre için 
Vade tarihinden önce üç yıldan fazla 
olup altı yılı aşmayan süre için 
Vade tarihinden önce altı yıldan fazla 
olup onbir yılı aşmayan süre için 
Vade tarihinden önce onbir yıldan fazla 
olup onbeş yılı aşmayan süre için 
Vade tarihinden önce onbeş yılı aşan süre 
için 

Erken ödemenin yapıldığı gündeki ikraz baki
yesine uygulanacak aşağıdaki oranlarda çarpı
larak uygulanacak faiz oranı (yıllık yüzde oranı 
olarak ifade edilmiştir.) 

0.18 

0.35 

0.65 

0.88 

1.00 

* Bu sütundaki rakam ilgili çekiliş tarihleri itibariyle tespit edilen Dolar eşdeğerini göster. 
mektedir. Genel koşulların 3.04 ve 4.03 Bölümlerine bakınız. 
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EK 4 
Tedarik (Satınalma) 

BÖLÜM I : Malların Tedarik Edilmesi 
KISIM A : Uluslararası Eksiltme ihalesi 
İşbu EK' in C Kısmı'nda öngörülen hususlar haricinde, mallar Banka tarafından Mayıs 

1985 ayında yayınlanan "IBRD (Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası) İkrazları ve IDA 
(Uluslararası Kalkınma Birliği) kredileri tahtında yapılan Tedariklere mahsus Esaslar"ın (Esas
lar) I ve II'nci Bölümlerinde zikredilen usullere uygun olarak ihale edilmesi sonucunda yapı
lan sözleşmelere göre tedarik edilecektir. 

KISIM B : Yerli imalatçılar için Tercih 
İşbu EK'in A Kısmı'nda belirtilen usullere göre mal tedariki söz konusu olduğunda, 

Esaslar'ın 2.55 ve 2.56 paragrafları ve Esaslar'ın 2 No.lu Eki'nin 1 ilâ 4 paragrafları hüküm
lerine göre ve bu hükümlere tabi olarak, Türkiye'de imal edilen mallar için bir tercih marjı 
tanınacaktır. 

KISIM C : Diğer Tedarik Usulleri 
Kalemlerin toplamı olarak hesabedilen ve bedeli 6.100.000,— dolar eşdeğerinden fazla 

olmayan yedek parça tedarikleri, Banka için kabule şayan usullere göre, Esaslar tahtında uy
gun en az üç müteahhit listesinden seçilen fiyat tekliflerinin mukayese edilmesi esasına göre 
verilecek ihalelere göre yapılabilir. 

KISIM D : Tedarik Kararlarının Banka Tarafından İncelenmesi 
(1) Teklif çağrıları ile, tasarlanan ihale etme kararlarının ve nihai sözleşmelerin ince

lenmesi: 
(a) Keşif bedeli 1.000.000,— dolar veya daha fazlasının eşdeğerinde olan her bir söz

leşme için Esaslar'ın 1 No.lu Eki'nin 2 ve 4 üncü paragraflarında belirtilmiş olan usuller uy
gulanacaktır. Bu tür sözleşme için Özel Hesaptan ödeme yapılacak olması halinde, sözü edilen 
usuller, söz konusu 2 (d) paragrafı uyarınca Banka'ya verilmesi gereken sözleşmenin tasdikli 
iki suretinin bu sözleşme ile ilgili olarak Özel Hesaptan ilk ödeme yapılmadan önce Banka'ya 
verilmesini sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

(b) Bir önceki paragraf kapsamına girmeyen her bir Sözleşme için Esaslar'ın 1 No.lu 
Ekinin 3 ve 4 üncü paragraflarında belirtilmiş olan usuller uygulanacaktır. Söz konusu sözleş
me için Özel Hesaptan ödeme yapılacak olması halinde, sözü edilen usuller, İkraz Anlaşma
sının EK 4, 4 üncü paragrafına uygun olarak Banka'ya sunulacak delilin bir kısmı olarak, 
Esasların söz konusu 3 üncü paragrafı uyarınca Banka'ya verilmesi gereken sözleşmenin tas
dikli iki sureti ve diğer bilgileri sağlayacak şekilde değiştirilecektir. 

(c) Bu paragraftan önceki (b) alt paragrafının koşulları, Banka'nın, harcama beyan
ları esas alınarak çekilişler yapılmasına izin verdiği sözleşmelere uygulanmayacaktır. 

(2) % 15 rakamı işbu ekte Esaslar'ın 1 No.lu Eki'nin 4 üncü paragrafı amaçları için 
belirtilmiştir. 

KISIM II : Müşavirlerin İstihdam Edilmesi 
Projenin gerçekleştirilmesinde TEK'na yardımcı olması bakımından, TEK, Banka için 

tatminkar olacak istihdam hüküm ve şartlarıyla yine Banka için tatminkar olacak yeterlilikte 
ve tecrübede müşavirleri istihdam edecektir. Söz konusu müşavirler Banka tarafından Ağus
tos 1981 ayında yayınlanmış olan "Müşavirlerin Dünya Bankası Borçluları ve İcra Temsilcili
ği olarak Dünya Bankası Tarafından Kullanılmasına Mahsus Esaslar"a göre, Banka için 
tatminkar ilke ve usullere uygun olarak seçilecektir. 

EK 5 
Uygulamaların Düzenlenmesi 

A . Projenin A Kısmı 
(1) Borçlu 
(a) Proje'nin A (1) kısmında sözü edilen elektrik fiyatlandırma politikasının 31 Ara

lık 1992 tarihine kadar hazırlanmasını ve uygulanmasını; ve 
(b) Sözü edilen politika uygulanıncaya kadar, satılan her kWh elektrik enerjisi için, 

bütün vergiler ve zorunlu kesintiler hariç olmak üzere elektrik enerjisi fiyatlarının minimum 
ortalama değerini A B D para birimi olarak 6 cent eşdeğerinde tutulmasını sağlayacak şekilde 
kendi yükümlülüğünde olan gerekli bütün önlemleri alacaktır. 
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(2) Borçlu Projenin A (1) kısmının yürütülebilmesi amacıyla gerekli olan, tarifeler için 
bir maliyet bazı geliştirilmesini 30 Eylül 1992 tarihine kadar sağlayacaktır. 

(3) Borçlu, Banka'yı tatmin edecek bir zaman çizelgesine göre istihdam edeceği da
nışmanların yardımıyla FYGP ve YBS'de yer alan tedbirlerin sırasıyla 31 Aralık 1992 ve 
31 Aralık 1993 tarihine kadar uygulanmasını sağlayacaktır. 

(4) Borçlu, 
(a) Proje'nin A (2) kısmında yeralan İYGP' nin yürütülebilmesi amacıyla Borçluya yar

dım etmek için gerek duyulan müşavirlik hizmetlerinin sağlanması için 30 Ekim 1990 tarihine 
kadar teklifler alacak ve 

(b) Sözü edilen hizmetlerin temini için sözleşmenin 29 Şubat 1992 tarihine kadar so
nuçlandırılmasını sağlayacaktır. 

(5) Borçlu, süregelen tasarlanmış iletim sistemleri yatırımlarının çevresel yönden göz
den geçirilmesi sonucu belirlenen önerileri tasarım ve yapım safhalarında uygulayacak ve (b) 
Proje'nin Kısım A (6)'sında sözü edilen Çevre Bölümünü 30 Haziran 1992 tarihine kadar ku
racak ve yeterli şekilde elemanla teçhiz edecektir. 

B. Proje 'nin B Kısmı (Yatırım) 
Program'da yer alan ve İkraz gelirleriyle finanse edilecek yatırımlar. Banka ve Borçlu

nun mutabakatı yoluyla belirlenecek ve mukabil mali planlarla birlikte ilgili yıl için BİP'na 
dahil edilecektir. 

C. Proje Yönetimi ve İzleme 
Borçlu; (1) Bankayı tatmin edecek bir zamanlama çizelgesi içerisinde Proje uygulama

sının izlenmesi için ilgili Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak ve yeterli sayıda üye ile teç
hiz edilmiş bir komite kuracak ve proje kapsamında olmak üzere teknik ve idari fonksiyonlardan 
sorumlu olacak ve malzemenin teminini koordine edecek bir Proje Yöneticisi atayacak ve (2) 
özellikle bu komitenin BİP'larında beyan edilen yükümlülüklerin uygulanması ve hedeflere 
ulaşılmasını izlemesini sağlayacaktır. 

EK 6 
Özel Hesap 

1. İşbu Ek'in maksatları bakımından: 
(a) "Uygun Kategoriler" deyimi, işbu Anlaşma'nın 1 No.lu Ek'inin 1 inci paragra

fındaki tabloda zikredilen Kategoriler anlamına gelmektedir. 
(b) "Uygun Harcamalar" deyimi, Proje için gerekli olup, işbu Anlaşma'nın 1 No.lu 

Ek'inin hükümlerine uygun olarak zaman zaman Uygun Kategoriler için tahsis edilen İkraz 
meblağından finanse edilecek olan makul ma! ve hizmet bedelleri ile ilgili harcamalar anlamı
na gelmektedir. 

(c) "Yetkili Tahsisat" deyimi, işbu Ek'in 3 (a) paragrafı uyarınca İkraz Hesabından 
çekilip özel Hesaba yatırılacak olan 25.000.000 Amerikan Doları tutarındaki meblağ anlamı
na gelmektedir. 

2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler işbu Ek'in hükümlerine göre yalnız uygun har
camalar için kullanılacaktır. 

3. Banka, Özel Hesabın uygun şekilde açılmış olduğuna dair Banka için tatmin edici 
delili teslim aldıktan sonra, Yetkili Tahsisat çekişleri ve özel Hesabı yenileyecek müteakip çe
kişler aşağıdaki gibi yapılacaktır : 

(a) Yetkili Tahsisattan yapılacak çekişler için, Borçlu Banka'dan Yetkili Tahsisatın 
toplam miktarım geçmeyecek şekilde mevduat veya mevduatlar talep veya taleplerinde bulu
nacaktır. Bu talep veya taleplere istinaden, Banka, Borç alanın nam ve hesabına olmak üzere, 
İkraz Hesabından talep edilen meblağı veya meblağları çekecek ve özel Hesaba yatıracaktır. 

(b) (i) özel Hesabın tazelenmesi için Borçlu, Banka tarafından belirlenecek aralıklar
la, Banka'dan Özel Hesaba meblağların yatırılması taleplerinde bulunacaktır. 

(ii) İşbu taleplerin her biri için önceden veya taleple birlikte, Borçlu yenileme isteğine 
istinaden yapacağı ödeme veya ödemeler için işbu Ek'in 4 üncü paragrafı uyarınca istenilen 
belgeler ve diğer delilleri Banka'ya verecektir. Böyle yapılan her bir talep esas alınarak, Ban
ka, Borçlu nam ve hesabına olmak üzere Borçlu tarafından talep edilen ve sözü edilen dokü
manların ve diğer delillerin de gösterdiği şekilde, uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılan 
ödemeler kadar meblağı, İkraz Hesabından çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır. 

Söz konusu bütün mevduatlar, ilgili uygun Kategoriler tahtında ve sözü edilen dokü
man veya diğer delillerle doğrulandığı kadar ve ilgili eşdeğer miktarlarda olmak üzere Banka 
tarafından İkraz Hesabından çekilecektir. 
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4. özel Hesaptan Borçlu tarafından yapılan her bir ödeme için Borçlu, Banka tara
fından makul şekilde talep edilecek sürede, söz konusu ödemenin sadece uygun harcamalar 
için yapıldığını gösteren belgeleri ve diğer delilleri Banka'ya verecektir. 

5. İşbu Ek'in 3 üncü paragraf hükümlerine rağmen Banka'dan aşağıdaki durumlarda 
Özel Hesaba yeniden para yatırması talep edilemez: 

(a) İşbu Anlaşmanın 2.02. Bölümünün (a) paragrafı ve Genel Şartların V inci Madde
si hükümlerine göre, bütün diğer çekilişlerin Borçlu tarafından doğrudan İkraz Hesabından 
yapılması gereğinin Banka'ca belirlenmesi halinde; veya 

(b) Uygun Kategoriler için tahsis edilmiş olan İkrazın kullanılmayan toplam mikta
rından Genel Şartların 5.02 Bölümüne göre Banka'nın girdiği herhangi bir öze! taahhüt baki
yesinin düşülmesinden sonra kalan miktarının Yetkili Tahsisat miktarının iki katının eşdeğerine 
eşit olması halinde. Bundan sonra, uygun Kategoriler için tahsis edilen İkrazın kullanılmayan 
miktarına ait İkraz Hesabından yapılacak çekilişler Banka tarafından Borçluya bir ihbarla bil
dirilecek usullere göre yapılacaktır. Bu tür ek çekilişler, yalnızca, Banka'nın, söz konusu ih
bar tarihi itibarıyla Özel Hesapta kalan bu meblağların uygun harcamalar için kullanılacağı 
hususunda ikna edilmesinden sonra ve ikna edildiği ölçüde yapılacaktır. 

6. (a) Banka'nın herhangi bîr tarihte, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin 
(i) işbu Ek'in 2 nci paragrafına göre uygun olmayan, bir harcama için veya uygun olmayan 
bir meblağda yapılmış olduğunu; veya (ii) Bankaya verilen delille doğrulanmamış olduğunu 
tespit etmesi halinde, Borçlu, Banka'nın vereceği ihbar üzerinde derhal: 

(A) Banka'nın talep edebileceği ek delilleri temin edecek; veya 
(B) Söz konusu ödemenin veya ödemenin uygun olmayan veya doğrulanamayan kıs

mının meblağına eşit bir meblağı özel Hesaba yatıracaktır (veya, Banka Öylesini talep ettiği 
takdirde Banka'ya geri ödeyecektir). 

Banka başka türlü muvafakat etmedikçe. Borçlu duruma göre söz konusu delilleri te
min edinceye veya söz konusu parayı yatırıncaya kadar, Banka tarafından Özel Hesaba başka 
para yatırılmayacaktır. 

(b) . Banka'nın herhangi bir tarihte, Özel Hesapta bakiye kalan herhangi bir meblağın 
uygun harcamalar için yapılacak yeni ödemelerin karşılanması için gerekli olmayacağını tes
pit etmesi halinde, Borçlu, Banka'nın vereceği ihbar üzerine, bu kabil bakiye meblağı derhal 
Banka'ya geri ödeyecektir. 

(c) Borçlu, Banka'ya vereceği ihbar üzerine Özel Hesapta bulunan paranın herhangi 
bir bölümünü veya tamamını Banka'ya geri ödeyebilir. 

(d) İşbu Ek'in 6 (a), (b) ve (c) paragraflarına uygun olarak Banka'ya yapılan geri öde
meler sonraki çekiliş veya Genel koşullar da dahil olmak üzere, bu Anlaşmanın ilgili hüküm
lerine uygun iptal işlemleri için İkraz Hesabı'na alacak kaydedilecektir. 

İKRAZ NO : 3345-TU 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

ULUSLARARASİ İMAR VE K A L K I N M A 
BANKASI 
arasında 

GARANTİ ANLAŞMASI 

• (TEK Yeniden Yapılanma Projesi) 

GARANTİ ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Garantör) ile 
ULUSLARARASI İMAR VE K A L K I N M A BANKASI (Banka) 

arasında 13/9/1991 tarihinde 
İmzalanan ANLAŞMA 

(a) Garantör ve Türkiye Elektrik Kurumunun (Borçlu) İşbu Anlaşmanın 2 no.lu Ekinde 
tanımlanmış olan projenin fizibilitesi ve önceliği hakkında kanaat getirmiş olup projenin fi
nansmanı konusunda Bankadan yardım talebinde bulunmuş olmaları; 

(b) Banka ve Borçlu arasında imzalanan aynı tarihli İkraz Anlaşması ile Bankanın Borç
luya, ikraz Anlaşmasında yer alan kayıt ve koşullarla fakat Garantörün, Borçlunun işbu Ga
ranti Anlaşmasında belirtilen ve sözkonusu İkrazdan doğan tüm yükümlülüklerini taahhüt 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 



24 Şubat 1992 — Sayı : 21152 RESMİ GAZETE Sayfa : 13 

etmesi koşulu ile, üçyüz milyon dolar ($ 300.000.000) eşdeğeri tutarında çeşitli döviz birimle
rinden oluşan bir kredi vermeyi kabul etmiş olması; ve Garantörün, Bankanın Borçlu ile böy
le bir ikraz Anlaşması imzalamış olmasını dikkate alarak, Borçlunun bu nedenle doğan 
yükümlülüklerini taahhüt etmeyi kabul etmiş olması Çerçevesinde, 

Taraflar işbu Anlaşma ile aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır. 
MADDE I 

GENEL ŞARTLAR; T A N I M L A R 
Bölüm 1.01. 
Banka'nın, 1 Ocak 1985 tarihli "ikraz ve Garanti Anlaşmalarının Genel Şartları" ile 

İkraz Anlaşması'nın 1.01. Bölümünde (Genel Şartlar) öngörülen değişiklikleri işbu Anlaşma'nın 
ayrılmaz bir kısmını oluşturur. 

Bölüm 1.02. Metin aksini gerektirmedikçe, Genel Şartlar'da ve İkraz Anlaşmasının Gi
riş bölümünde ve 1.02. Bölümünde tanımlanan muhtelif terimler zikredildikleri yerdeki ilgili 
anlamları taşırlar. 

M A D D E II 
GARANTİ, FON TEMİNİ 

Bölüm 2.01. 
Garantör İkraz Anlaşması'nın 2 No.lu Eki'nde zikredilen Proje Maksatlarına ilişkin 

taahhüdünü beyan eder ve, bu maksatla, işbu Garanti Anlaşmasıyla Garanti Anlaşması tah-
tındaki diğer yükümlülüklerinden herhangi birisinde sınırlama ve tahdit olmaksızın, yalnız kefil 
olarak değil birinci derecede borçlu olarak, İkrazın anaparasının ve İkraz üzerinden tahakkuk 
eden faizin ve diğer masrafların ve, şayet varsa, ikrazın vadeden önce ödenmesinden kaynak
lanan primin tam olarak ve zamanında ödeneceğini, ve tüm ikraz Anlaşmasında belirlenen 
Borçalan'ın tüm diğer yükümlülüklerinin zamanında yerine getirileceğini kayıtsız şartsız ga
ranti eder. 

Bölüm 2.02. 
İşbu Anlaşma'nın 2.01. Bölümü hükümlerinde sınırlama ve tahdit olmaksızın, 
Garantör; 
(a) Borçlunun emrine amade fonların Projenin gerçekleştirilmesi için gerekti olan tah

mini harcamaları karşılamak için yetersiz olacağı hususunda makul sebepler mevcut olduğu 
takdirde, söz konusu harcamaları karşılamak için gerek duyulan fonları Borçluya temin et
mek veya temin edilmesini sağlamak üzere, Banka için tatminkar düzenlemeleri yapmayı, 

(b) Garantörün kuruluş, temsilcilik ve diğer birimlerine Borçlu tarafından temin edi
len elektrik enerjisi ücretinin, fatura edilmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceğini taahhüt eder. 

M A D D E III 
DİĞER HÜKÜMLER 

Bölüm 3.01. 
(a) . Garantör, Borçlu ile işbirliği içinde 
(i) Projenin A (1) Bölümünde, atıfta bulunulan elektrik enerjisi fiyatlandırma politi

kasının. Banka için tatminkar olan prensipler çerçevesinde 31 Aralık 1992 tarihine kadar ha
zırlanması ve uygulanmaya geçilmesi ve 

(ii) Bu politika uygulanıncaya kadar geçen süre içinde, Borçlunun elektrik fıyatlarını 
en az İkraz Anlaşması Ek 5, Paragraf A (l)'de belirtilen asgari seviyede tutmasına imkan ta
nınması hususlarını temin edecektir. 

(b) Garantör, 
(i) Borçlunun, İkraz Anlaşmasının 7.01 (a) Bölümünde değinilen finansman açığını 

kapatabilmesi için; ve 
(ii) Borçalanın 1991 yılındaki dış borçları karşılığında Garantörün yaptığı ödemeler 

dolayısıyla Borçlunun Garantöre borçlanmış olacağı meblağın, Borçlunun ödenmiş sermaye
sine ilavesini teminen 1992 Bütçe Kanun teklifine bir madde konulması hususunda 

gereken bütün önlemleri alacaktır. 

M A D D E IV 
GARANTÖR'ÜN TEMSİLCİSİ; ADRESLER 

Bölüm 4.01. 
Genel Şartların 11.03 Bölümünün amaçları içip Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Borç

lunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir. 
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Bölüm 4.02. 
Aşağıdaki adresler, Gene! Şartların 11.01 bölümü amaçları için belirlenmiştir. 
Borçlu için: 
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Yenişehir-ANKARA Türkiye 
Telgraf Adresi : Teleks : 
M A L İ Y E 821 - 42285 (MLYE-TR) veya 
HAZİNE, Ankara 821 - 42689 (ANK-TR) 
Banka İçin : 
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Was

hington D.C. 20433 United States of America 
Telgraf Adresi : Teleks : 
I N T B A F R A D 197688 (TRT) 
Washington, D.C. 248423 (RCA) 

64145 (WUI) veya 
82987 (FTCC) 

DURUMU TASDİKEN, usulüne uygun olarak yetkili temsilcileri vasıtasıyla hareket 
eden işbu Garanti Anlaşması'nın tarafları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Columbia Bölge
sinde, yukarıda ilk olarak yazılan gün ve yıl itibariyle, işbu Anlaşma'nın kendi adlarına imza
lanmasını sağlamışlardır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
Falih Selekler 

Yetkili Temsilci 

ULUSLARARASI İMAR VE K A L K I N M A BANKASI 
(adına imza) 
Ram Chopra 

Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Bölge Başkan Yardımcısı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
13 Eylül 1991 

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

İLGİ : Kredi No : 3345-TU 
(TEK'in Yeniden Yapılandırılması Projesi) 
Genel Şartlar Bölüm 9.02-
Mali ve Ekonomik Veriler 
Sayın Baylar, 
İlgi'de bahsedilen proje için çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlanan 

300.000.000 A B D Doları eş değerindeki İkraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşa
ğıda belirtilenleri beyan ediyorum; 

1 — Genel Şartlar Bölümü 9.02 uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin; yeni "İkraz 
Taahhütleri"ni (Bankanın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistem Rehberinde belirtildiği gi
bi) borcun alınmış olduğu üç aylık dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde 
Banka'ya rapor etmeyi ve "ikrazdan Yapılan İşlemler" hakkında da raporun verilmesini ta
kip eden yılın 31 Mart tarihini geçmemek üzere, bildirmesini kabul ediyoruz. 

2 — Dış Borçlar için teminat olarak, Genel Şartların Bölüm 9.03, paragraf (c) haricin-
dekilerden başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi Devlet Malları üzerinde hiçbir ipotek, 
rehin, haciz, imtiyaz, veya benzeri ihtiyati alacak olmadığını beyan ediyoruz. Kanununun dış-
borçları ile ilgili olarak geri ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir. 

Bankanın, İkrazda bulunurken burada belirtilen veya ilgi kurulan beyanlara güvenebi
leceğine inanıyoruz. 

Saygılarımızla 
Türkiye Cumhuriyeti 

Falih SELEKLER 
Yetkili Temsilci 
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LOAN NUMBER 3345 TU 

Loan Agreement 

(TEK Restructuring Project) 

between 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
AND DEVELOPMENT 

and 

TURKIYE ELEKTRIK KURUKÜ 

Dated September 13, 1991 

LOAN NUMBER 3345 TU 

LOAN AGREEMENT 

AGREEMENT, dated September 13, 1991, between INTERNATIONAL 
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Bank) and TURKIYE 
ELEKTRIK KURMUMU (the Borrower). 

WHEREAS (A) Republic of Turkey (the Guarantor) and the 
Borrower, having been satisfied as to the fea s i b i l i t y and priority 
of the Project described i n Schedule 2 to this Agreement, have 
requested the Bank to assist i n the financing of the Project; 

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

WHEREAS the Bank has agreed1, on the basis, inter alia, of the 
foregoing, to extend the Loan to the Borrower upon the terms and 
conditions set forth i n this Agreement; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows: 
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ARTICLE I 
General Conditions ; Definitions 

Section 1.01. The "General Conditions Applicable to Loan and 
Guarantee Agreements" of the' Bank, dated January 1, 1985, with the 
modifications set forth below (the General Conditions) constitute 
an integral part of this Agreement: 

(a) The last sentence of Section 3.02 is deleted. 

(b) In Section 6.02, sub-paragraph (k) is re-lettered as 
sub-paragraph (1) and a new sub-paragraph (k) is added to read: 

"(k) An extraordinary situation shall have arisen under 
which any further withdrawals under the Loan would be 
inconsistent with the provisions of Article III, Section 3 of 
the Bank's Articles of Agreement." 

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

(a) "Special Account" means the account referred to Section 
2.02 (b) of this Agreement; 

(b) "CFF" means the Corporate Performance Flan referred to 
in Section 3.03 (a) of this Agreement; 

(c) "FMIF" means the Financial Management Improvement 
Program, referred to in Part A (3) of the Project; 

(d) "OMIF" means the Operational Management Improvement 
Program, referred to in Part A (2) of the Project; 

(e) "MIS" means the Borrower's Management Information 
System, referred to in Fart A (4) of the Project; 

(f) "OSI" means Devlet Su Isleri, the hydraulic works agency 
of the Guarantor; 

(g) "Program" means Turkey's least cost Investment Program 
for the power sub-sector; and 

(h) "Lira" means the currency of the Guarantor. 
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ARTICLE II 

The Loan 

Section 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the 
terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, 
various currencies that shall have an aggregate value equivalent to 
the amount of three hundred million dollars ($300,000,000), being 
the sum of withdrawals of the proceeds of the Loan, with each 
withdrawal valued by the Bank as of the date of such withdrawal. 

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

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

Section 2.03. The Closing Date shall be June 30, 1995 or such 
later date as the Bank shall establish. The Bank shall promptly 
notify the Borrower and the Guarantor of such later date. 

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

Section 2.05. (a) The Borrower shall pay interest on the 
principal amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to 
time, at a rate for each Interest Period equal to the Cost of 
Qualified Borrowings determined in respect of the preceding 
Semester, plus one-half of one percent (1/2 of IX). On each of the 
dates specified in Section 2.06 of this Agreement, the Borrower 
shall pay interest accrued on the principal amount outstanding 
during the preceding Interest Period, calculated at the rate 
applicable during such Interest Period. 

(b) As soon as practicable after the end of each Semester, 
the Bank shall notify the Borrower and the Guarantor of the Cost of 
Qualified Borrowings determined in respect of such Semester. 
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(c) For the purposes of this Section: 

(i) "Interest Period" means a six-month period ending 
on the date immediately preceding each date 
specified in Section 2.06 of this Agreement, 
beginning with the Interest Period i n which this 
Agreement i s signed. 

( i i ) "Cost of Qualified Borrowings" means the cost, as 
reasonably determined by the Bank and expressed 
as a percentage per annum, of the outstanding 
borrowings of the Bank drawn down after June 30, 
1982, excluding such borrowings or portions 
thereof as the Bank has allocated to fund: (A) the 
Bank's investments; and (B) loans which may be 
made by the Bank after July 1, 1989 bearing 
interest rates determined otherwise than as 
provided i n paragraph (a) of this Section. 

( i l l ) "Semester" means the f i r s t six months or the 
second six months of a calendar year. 

(d) On such date as the Bank may specify by no less than 
six months' notice to the Borrower, paragraphs (a), (b) and (c) 
( i i i ) of this Section shall be amended to read as follows: 

"(a) The Borrower shall pay interest on the principal 
amount of the Loan withdrawn and outstanding from time to 
time, at a rate for each Quarter equal to the Cost of 
Qualified Borrowings determined in respect of the preceding 
Quarter, plus one-half of one percent (1/2 of II). On each of 
the dates specified i n Section 2.06 of this Agreement, the 
Borrower shall pay interest accrued on the principal amount 
outstanding during the preceding Interest Period, calculated 
at the rates applicable during such Interest Period." 

"(b) As soon as practicable after the end of each 
Quarter, the Bank shall notify the Borrower and the Guarantor 
of the Cost of Qualified Borrowings determined i n respect of 
such Quarter." 

"(c) ( i i i ) 'Quarter' means a three-month period 
commencing on January 1, A p r i l 1, July 1 or October 1 i n a 
calendar year." 

Section 2.06. Interest and other charges shall be payable 
semiannually on May 15 and November 15 in each year. 

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

Execut ion of the P r o j e c t 

S e c t i o n 3 . 0 1 . (a) The Borrower dec la res i t s commitment to the 
o b j e c t i v e s o f the P r o j e c t as s e t f o r t h i n Schedule 2 to t h i s 
Agreement, and, to t h i s end, s h a l l c a r r y out the P ro jec t w i t h due 
d i l i g e n c e and e f f i c i e n c y and i n con fo rm i t y w i th appropr ia te 
f i n a n c i a l , eng ineer ing and p u b l i c u t i l i t y p r a c t i c e s , and s h a l l 
p r o v i d e , promptly as needed, the funds , f a c i l i t i e s , se r v i ces and 
other resources r e q u i r e d f o r the P r o j e c t . 

(b) Without l i m i t a t i o n upon the p r o v i s i o n s o f paragraph (a) 
o f t h i s S e c t i o n and except as trie Bank and the Borrower s h a l l 
o therwise agree, the Borrower s h a l l c a r r y out the P r o j e c t i n 
accordance w i t h the Implementat ion Program s e t f o r t h i n Schedule 5 
to t h i s Agreement. 

S e c t i o n 3 .02. The Borrower s h a l l : (a) p repare , f o l l o w i n g an 
exchange o f v iews w i th * the Bank, and f u r n i s h t o the Bank, by October 
31 i n each y e a r , a Corpora te Performance P l a n (CPP). f o r the 
f o l l o w i n g f i s c a l year o f the Borrower, which s h a l l se t f o r t h , i n a 
manner c o n s i s t e n t w i t h the Bor rower ' s o b l i g a t i o n s under the Loan 
Agreement: ( i ) the p h y s i c a l t a rge t s f o r the Borrower, i n c l u d i n g the 
components o f the Program to -be c a r r i e d out du r ing the concerned 
f i s c a l year and the investments under such components to be f i nanced 
from the proceeds o f the Loan; ( i i ) the f i n a n c i a l ta rge ts f o r the 
Borrower, i n c l u d i n g a f i n a n c i a l p r o j e c t i o n showing whether the» 
Borrower would comply w i t h i t s o b l i g a t i o n s under Sec t ion 5.02' (a) 
of t h i s Agreement, the measures f o r f i n a n c i a l r e s t r u c t u r i n g and the 
a c t i o n s to be taken towards implementat ion o f the FM1P, ( i i i ) the 
o p e r a t i o n a l and c o m m e r c i a l i z a t i o n t a r g e t s f o r the Borrower, 
i n c l u d i n g ac t i ons to be taken towards implementat ion o f the OMIP, 
and ( i v ) the Bor rower ' s l e v e l s o f s e r v i c e s , borrowing needs, 
f i n a n c i n g p l a n and t a r i f f l e v e l s and s t r u c t u r e s ; 

(b) ob ta in the Gua ran to r ' s app rova l o f the CPP and o f the 
a c t i o n s r e q u i r e d thereunder , and f u r n i s h to the Bank the f i n a l 
v e r s i o n o f each CPP p r i o r to the s t a r t o f the year covered by i t ; 
and 

(c) exchange v iews r e g u l a r l y w i t h the Bank w i th respec t to 
p rogress i n the c a r r y i n g out o f the CPPs. 

S e c t i o n 3 .03 . Except as the Bank s h a l l otherwise agree, 
procurement of the goods, works and c o n s u l t a n t s ' s e r v i c e s requ i r ed 
f o r the P r o j e c t and to be f i nanced out o f the proceeds o f the Loan 
s h a l l be governed by the p r o v i s i o n s o f Schedule 4 to t h i s Agreement. 
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ARTICLE IV 

Management and Operations of the Borrower 

Section 4.01. The Borrower shall carry out i t s operations and 
conduct i t s affairs i n accordance with sound administrative, 
financial, engineering and public u t i l i t y practices under the 
supervision of qualified and experienced management assisted by 
competent staff i n adequate numbers. 

Section 4.02. The Borrower shall at a l l times operate and 
maintain i t s plants, machinery, equipment and other property, and 
from time to time, promptly as needed, make a l l necessary repairs 
and renewals thereof, a l l in accordance with sound engineering, 
financial and public u t i l i t y practices. 

Section 4.03. The Borrower shall take out and maintain with 
responsible insurers, or make other provision satisfactory to the 
Bank for, \ . isurance against such risks and in such amounts as shall 
be consistent with appropriate practice. 

Section 4.04. The Borrower shall not, without the consent of 
the Guarantor and the Bank, s e l l , lease, transfer, or otherwise 
dispose of any of i t s properties or assets which shall be required 
for the efficient carrying out of i t s business and undertakings, 
including the carrying out .of the Project. 

ARTICLE V 

Financial Covenants 
Section 5.01% (a) The Borrower shall maintain records and 

accounts adequate to reflect i n accordance with sound accounting 
practices i t s operations and financial condition. 

(b) The Borrower shall: 

(i) have i t s records, accounts and financial 
statements (balance sheets, statements of income 
and expenses and related statements) and the 
records and accounts for the Special Account for 
each f i s c a l year audited, in accordance with 
appropriate auditing principles consistently 
applied, by independent auditors acceptable to 
the Bank; 

( i i ) furnish to the Bank as soon as available, but in 
any case not later than six months after the end 
of each such year (A) certified copies of i t s 
financial statements for such year as so audited; 
and (B) the report of such audit by said auditors, 
of such scope and in such detail as the Bank shall 
have reasonably requested; and 
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( I i i ) furnish to the Bank such other information 
concerning said records, accounts and financial 
statements as well as the audit thereof as the 
Bank shall from time to time reasonably request. 

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

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

( i i ) retain, u n t i l at least one year after the Bank has 
received the audit report for the f i s c a l year i r 
which the last withdrawal from the Loan Account 
was made, a l l records (contracts, orders, 
invoices, b i l l s , receipts and other documents) 
evidencing such expenditures; 

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

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

Section 5.02. (a) Except as the Bank shall otherwise agree, 
the Borrower shall (i) produce, for each of i t s f i s c a l years, funds 
from internal sources equivalent to not less than 10X for the f i s c a l 
year 1992, 25X i n the f i s c a l year 1993, 30X in the f i s c a l year 1994 
and 35X in each succeeding f i s c a l year of the average of the 
Borrower's capital expenditures during the f i s c a l year concerned; 
( i i ) maintain, beginning with the f i s c a l year 1993, a ratio of 
current assets to current l i a b i l i t i e s of not less than 1.0; and 
( i i i ) ensure that the estimated net revenues of the Borrower shall 
be at least 1.1 times in the f i s c a l year 1992 and at least 1.5 times 
in each succeeding f i s c a l year, the estimated maximum debt service 
requirements of the Borrower for any such f i s c a l year on a l l debt 
of the Borrower. 

(b) I f any projection referred to in Section 3.02 (a) ( i i ) 
of this Agreement shows that the Borrower would not meet the 
requirements set forth i n paragraph (a) for the Borrower's f i s c a l 
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years covered by such review, the Borrower shall promptly take a l l 
necessary measures (including, without limitation, adjustments of 
the structure or levels of i t s t a r i f f s ) in order to meet such 
requirements. 

(c) For the purposes of this Section: 

(i) The term "funds from internal sources" means the 
difference between: 

(A) the sum of revenues from a l l sources related 
to operations, consumer deposits and 
consumer contributions i n aid of 
construction, net non-operating income and 
any reduction in working capital other than 
cash; and 

(B) the sum of a l l expenses related to 
operations, including administration, 
adequate maintenance and taxes and payments 
in lieu of taxes (excluding provision for 
depreciation and other non-cash operating 
charges and income taxes), debt service 
requirements, a l l cash dividends and other 
cash outflows other than capital 
expenditures, increase i n working capital 
other than cash and payments made by the 
Borrower to the Borrower's Public 
Participation Administration for hydro 
generation. 

( i i ) The term "net non-operating income" means the 
difference between: 

(A) revenues from a l l sources other than those 
related to operations; and 

(B) expenses, including taxes and payments in 
l i e u of taxes, incurred i n the generation 
of revenues in (A) above-. 

( i i i ) The term "working capital other than cash" means 
the difference between current assets excluding 
cash and current l i a b i l i t i e s at the end of each 
f i s c a l year. 

(iv) The term "current assets excluding cash" means 
a l l assets other than cash which could i n the 
ordinary course of business be converted into cash 
within twelve months, including accounts 
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receivable, marketable securities, inventories 
and prepaid expenses properly chargeable to 
operating expenses within the next f i s c a l year. 

(v) The term "current l i a b i l i t i e s " means a l l l i a b i l i 
ties which w i l l become due and payable or could 
under circumstances then existing be called for 
payment within twelve months, including accounts 
payable, customer advances, debt service require
ments, taxes and payments in l i e u of taxes, and 
dividends. 

(vi) The term "debt service requirements" means the 
aggregate amount of repayments (including sinking 
fund payments, i f any) of, and interest and other 
charges on, debt. 

(vii) The term "capital expenditures" means a l l expendi
tures incurred on account of fixed assets, includ
ing interest charged to construction, related to 
operations, averaged over a three-year period 
covering the year concerned and the year preceding 
and the year succeeding such year. 

( v i i i ) The term "current assets" means cash, a l l assets 
which could i n the ordinary course of business be 
converted into cash within twelve months, in
cluding accounts receivable, marketable securi
ties, inventories and prepaid expenses properly 
chargeable to operating expenses within the next 
f i s c a l year. 

(ix) The term "debt" means any indebtedness of the 
Borrower maturing by i t s terms more than one year 
after the date on which i t is originally incurred. 

(x) The term "net revenues" means the difference 
between: 

(A) the sum of revenues from a l l sources related 
to operations* adjusted to take account of 
the Borrower's tar i f f s i n effect at the time, 
of the incurrence of debt even though they 
were not in effect during the twelve-month 
period to which such revenues relate and net 
non-operating income; and 

(B) the sum of a l l expenses related to opera
tions, including administration, adequate 
maintenance, taxes and payments in l i e u of 
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taxes, but excluding provision for depre
ciation, other non-cash operating charges 
and interest and other charges on debt. 

(xi) Whenever for the purposes of this Section i t shall 
be necessary to value, in terms of the currency 
of the Borrower, debt payable in another currency, 
such valuation shall be made on the basis of the 
prevailing lawful rate of exchange at which such 
other currency i s , at the time of such valuation, 
obtainable for the purposes of servicing such 
debt, or, in the absence of such raté, on the 
basis of a rate of exchange acceptable to the 
Bank. 

Section 5.03. The Borrower shall take a l l action required on 
i t s part to ensure that the outstanding amounts in the Borrower's 
accounts receivable w i l l represent, on average no more than the 
equivalent of three months3 b i l l i n g during the year 1992 and no more 
than the equivalent of two months' b i l l i n g thereafter. 

Section 5.04. The Borrower shall, not later than January 31, 
1992, take a l l action on i t s part to increase i t s paid-up capital 
consequential upon the approval of the proposal referred to in 
Section 3.01 (b) ( i i ) of the Guarantee Agreement for the conversion 
into paid-up capital of debt owed by the Borrower to the Guarantor 
on account of payments made by the Guarantor to service the 
Borrower* s foreign debt i n 1991. 

ARTICLE VI 

Remedies of the Bank 

Section 6.01. Pursuant to Section 6.02 (1) of the General 
Conditions, the following additional event i s specified,' namely, 
that Law No. 233 of the Guarantor governing the Borrower's 
activities (as amended to the date of this Agreement) shall have 
been further amended, or suspended or abrogated or repealed or 
waived i n such a way as to materially and adversely affect the 
abili t y of the Borrower to carry out the covenants, agreements and 
obligations set forth i n this Agreement. 

Section 6.02. Pursuant to Section 7.01 (h) of t!he General 
Conditions, the following additional event i s specified, namely, 
that the event specified i n Section 6.01 of this Agreement shall 
occur. 
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ARTICLE VII 

Effective Date; Termination 

Section 7.01. The following events are specified as additional 
conditions to the effectiveness of the Loan Agreement within the 
meaning of Section 12.01 (c) of the General Conditions: 

(a) the Borrower or the Guarantor has furnished to the Bank 
evidence satisfactory to i t that the Borrower and the Guarantor have 
taken a l l necessary action to enable the Borrower to meet i t s 
projected financial d e f i c i t for 1991, including, but not limited to, 
the evidence that: (i) the Borrower's paid-up capital has been 
increased by the amount of 2,273 b i l l i o n l i r a s ; ( i i ) the Borrower 
is currently maintaining i t s t a r i f f s at the level referred to in 
paragraph A (1) (b) of Schedule 5 to this Agreement; and ( i i i ) the 
Guarantor has abolished, as of January 1, 1991, the levy charged, 
as a contribution to i t s Mass Housing Fund, on the Eorrower's 
ele c t r i c i t y sales. 

(b) the Borrower has contracted the services of the 
consultants required to assist the'Borrower in the carrying out of 
Part A.3 of the Project. 

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

ARTICLE VIII 

Representative of the Borrower; Addresses 

Section 8,01. The General Manager of the Borrower i s 
designated as representative of the Borrower for the purposes of 
Section 11.03 of the General Conditions. 

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

For the Bank: 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
United States of America 
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Cable address: Telex: 

INTEAFRAD 
Washington, D.C. 

197688 (TRT), 
248423 (RCA), 
64145 (WÜI) or 
82987 (FTCC) 

For the Borrower: 

Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Mudurlugu 
Inonu Bulvari, No. 27 
Bahcelievler 
Ankara, Turkey 

Cable address: Telex: 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their 
duly authorized representatives, have caused this Agreement to be 
signed i n their respective names in the District of Columbia, United 
States of America, as of the day and year f i r s t above written. 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

By /s/ Ram Chopra 
Acting Regional Vice President 

Europe, Middle East and North Africa 

TÜRKİYE ELEKTRIK KURUMU 

By /s/ Falih Selekler 
Authorized Representative 

TEK 
Ankara 

42247 TEK TR 
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SCHEDULE 1 

Withdrawal o f the Proceeds o f the Loan 

1. The t a b l e below s e t s f o r t h the Ca tego r ies o f i tems to be 
f i nanced out o f the proceeds o f the. Loan , the a l l o c a t i o n o f the 
amounts o f the Loan to each Category and the percentage o f 
expendi tures f o r i tems so to be f i n a n c e d i n each Ca tegory ; 

Category 

(1) Goods ( i n c l u d i n g 
a s s o c i a t e d works 
and s e r v i c e s ) 

Amount o f the 
Loan A l l o c a t e d 
(Expressed i n 

D o l l a r E q u i v a l e n t ) 

275,500,000 

X o f 
Expend i tu res 

to be F inanced 

(a) 100Z o f 
f o r e i g n expend i 
t u r e s and 100Z 
o f l o c a l ex
pend i t u res (ex-
f a c t o r y cos t ) 
w i t h r e s p e c t to 
c o n t r a c t s f o r 
goods o n l y ; and 
(b) 85Z w i t h 
r e s p e c t to t u r n 
key c o n t r a c t s , 
p r o v i d i n g f o r the 
supp ly o f goods 
i n a d d i t i o n t o 
a s s o c i a t e d works 
and s e r v i c e s 

(2) Consul tants 
s e r v i c e s 

10,000,000 100Z 

(3) Una l l oca ted 14,500,000 

TOTAL 300,000,000 

2. For the purposes o f t h i s Schedule: 

(a) the term " f o r e i g n expend i tu res" means expendi tures i n 
the cur rency o f any coun t r y o ther than tha t o f the Guarantor f o r 
goods o r s e r v i c e s s u p p l i e d from the t e r r i t o r y o f any country o ther 
than t ha t o f the Guarantor ; and 
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(b) the term "local expenditures" means expenditures in the 
currency of the Guarantor or for goods or services supplied from the 
territory of the Guarantor. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, no 
withdrawals shall be made in respect of: (a) payments made for 
expenditures prior to the date of this Agreement, except that 
withdrawals in an aggregate amount not exceeding the equivalent of 
$30,000,000 may be made on account of payments made before that date 
but after June 1, 1990; and (b) payments under any contract to be 
financed under Category (1) unless such contract is required for the 
carrying out of an investment included in a CPP which has been 
approved pursuant to the provisions of Section 3.02 of this 
Agreement. 

SCHEDULE 2 

Description of the Project 

The objective of the Project is to assist in the carrying out 
of the Program and the corporate restructuring of the Borrower. 

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

Part A: Restructuring of the Borrower 

The carrying out of measures for the restructuring of the 
Borrower, including: 

1. The preparation and implementation of a policy for e l e c t r i c i t y 
pricing by the Borrower, providing for the setting and adjustments 
of t a r i f f levels on the basis of the economic cost of e l e c t r i c i t y 
supply under the Program and the agreed financial covenants for the 
Borrower under Article V of this Agreement. 

2. The implementation by the Borrower of an Operational 
Management Improvement Program (0MIP), including the establishment 
of a proper costing basis and a modern cost accounting system, 
formulation of basis for the t a r i f f system, implementation of 
measures for optimal utiliz a t i o n by the Borrower of hydro and 
thermal generation plants and for recovery of i t s fuel costs, 
identification of efficiency levels and the potential for efficiency 
improvements i n a l l areas of the Borrower's operations, and the 
establishment of commercially-oriented cost centers for each of the 
Borrower's generation plants and distribution enterprises and for 
i t s general management organization and transmission system. 
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3. The implementation by the Borrower of a Financial Management 
Improvement Program (FMIP), including the remodeling of i t s 
accounting policies and practices, recasting of i t s financial 
position in accordance therewith and improving its b i l l i n g and 
collection practices. 

4. The formulation and implementation by the Borrower of a 
management information system. 

5. The restructuring of the Borrower's capital and debt, through 
infusion of equity and modification of the terms of debt. 

6. The establishment within the Borrower of a Department for the 
Environment, to be responsible for the preparation of environmental 
assessments of a l l major power investments, coordination and 
monitoring of environmental policies and standards, evaluation of 
environmental technologies and training of staff of TEK on aspects 
related thereto. 

Part B: Power Investments 

The provision, as projected in the CPPs, of equipment and 
materials required for power transmission and distribution under 
the Program, including transmission lines, substations, distribution 
equipment and transmission spares. 

* * * 

The Project is expected to be completed by December 31, 1994. 

SCHEDULE 3 

Amortization Schedule 

Payment of Principal 
Date Payment Due (expressed i n dollars)* 

On each May 15 and November 15 

beginning November IS, L996 
through May 15, 2008 12,500,000 

The figure i n this column represents the dollar equivalent 
determined as of the respective dates of withdrawal. See 
General Conditions, Sections 3.04 and 4.03. 
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Premiums on Prepayment 

Pursuant to Section 3.04 (b) of the General Conditions, the 
premium payable on the principal amount of any maturity of the Loan 
to be prepaid shall be the percentage specified for the applicable 
time of prepayment below: 

Time of Prepayment 

Not more than three years 
before maturity 

More than three years but 
not more than six years 
before maturity 

Premium 

The interest rate (ex
pressed as a percentage 
per annum) applicable to 
the Loan on the day of 
prepayment multiplied by: 

0.18 

0 . 3 5 

More than six years but 0.65 
not more than 11 years 
before maturity 

More than 11 years but not 0.88 
more than 15 years 
before maturity 

More than 15 years before 1.00 
maturity 

SCHEDULE 4 

Procurement 

Section I: Procurement of Goods 

Part A: International Competitive Bidding 

Except as provided i n Part C hereof, goods shall be procured 
under contracts awarded i n accordance with procedures consistent 
with those set forth in Sections I and II of the "Guidelines for 
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" published by the Bank 
in May 1985 (the Guidelines). 

Part B: Preference for Domestic Manufacturers 

In the procurement of goods in accordance with the procedures 
described in Part A hereof, goods manufactured i n Turkey may be 
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granted a margin o f preference i n accordance w i t h , and subjec t t o , 
the p r o v i s i o n s o f paragraphs 2.55 and 2.56 o f the G u i d e l i n e s and 
paragraphs 1 through 4 o f Appendix 2 t he r e to . 

P a r t C: Other Procurement Procedures 

Spare p a r t s es t imated i n the aggregate to c o s t the equ iva l en t 
o f no t more than $6,100,000, may be procured under c o n t r a c t s awarded 
on the b a s i s o f comparison o f p r i c e quota t ions s o l i c i t e d from a l i s t 
o f a t l e a s t three s u p p l i e r s e l i g i b l e under the G u i d e l i n e s , i n 
accordance w i t h procedures s a t i s f a c t o r y to the Bank. 

P a r t D: Review by the Bank o f Procurement D e c i s i o n s 

1. Review o f i n v i t a t i o n s to b i d and o f proposed awards and f i n a l 
c o n t r a c t s : 

(a) With respec t t o each c o n t r a c t es t imated to c o s t the 
e q u i v a l e n t o f $1,000,000 o r more, the procedures se t f o r t h i n 
paragraphs 2 and 4 o f Appendix 1 to the G u i d e l i n e s s h a l l app ly . 
Where payments f o r such c o n t r a c t are t o be made out o f the S p e c i a l 
Account , such procedures s h a l l be modi f i ed to ensure tha t the two 
conformed copies o f the c o n t r a c t r e q u i r e d to be fu rn i shed to the 
Bank pursuant to s a i d paragraph 2 (d) s h a l l be fu rn i shed to the Bank 
p r i o r to the making o f the f i r s t payment out o f the S p e c i a l Account 
i n r e spec t o f such c o n t r a c t . 

(b) Wi th r e spec t to each c o n t r a c t not governed by the pre
ced ing paragraph, the procedures s e t f o r t h i n paragraphs 3 and 4 o f 
Appendix 1 to the G u i d e l i n e s s h a l l app ly . Where payments f o r such 
c o n t r a c t are to be made out o f the S p e c i a l Account , such procedures 
s h a l l be mod i f i ed to ensure tha t the two conformed copies o f the 
c o n t r a c t together w i t h the o ther in fo rmat ion r e q u i r e d t o be 
f u r n i s h e d to the Bank pursuant t o s a i d paragraph 3 s h a l l be 
fu rn i shed to the Bank as p a r t o f the evidence to be fu rn i shed 
pursuant to paragraph 4 o f Schedule 4 to the Loan Agreement. 

(c) The p r o v i s i o n s o f the p reced ing subparagraph (b) s h a l l 
not app ly to c o n t r a c t s on account o f which the Bank has au thor i zed 
wi thdrawals on the b a s i s o f statements o f expendi tu re . 

2 . The f i g u r e o f 152 i s hereby s p e c i f i e d f o r purposes o f pa ra 
graph 4 o f Appendix 1 to the G u i d e l i n e s . 

S e c t i o n I I : Employment o f Consul tan ts 

I n order to a s s i s t TEK i n c a r r y i n g out the P r o j e c t , TEK s h a l l 
employ c o n s u l t a n t s whose q u a l i f i c a t i o n s , experience and terms and 
r e n d i t i o n s of emolovment s h a l l be s a t i s f a c t o r y to the Bank. Such 
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consultants shall be selected in accordance with principles and 
procedures satisfactory to the Bank on the basis of the "Guidelines 
for the Use of Consultants by World Bank Borrowers and by The World 
Bank as Executing Agency" published by the Bank in August 1981. 

SCHEDULE 5 

Implementation Arrangements 

A. Part A of the Project 

(1) The Borrower shall take a l l action required on i t s part to 
ensure (a) the preparation and implementation, by December 31, 1992, 
of the elec t r i c i t y pricing policy referred to in Part A <1) of the 
Project; and (b) u n t i l such policy i s implemented, the maintenance 
of ele c t r i c i t y prices, net of a l l payable taxes and levies, at a 
minimum average equivalent to 6 cents i n the currency of the United 
States of America for each Kwh of ele c t r i c i t y sold. 

(2) The Borrower shall ensure the development of the costing basis 
for t a r i f f s required for the carrying out of Part A (1) of the 
Project, by September 30, 1992. 

(3) The Borrower shall ensure the implementation, with the 
assistance of advisers, to be employed i n accordance with time 
schedules satisfactory to the Bank, of measures included in the FMIP 
and the MIS by December 31, 1992, and December 31, 1993, 
respectively. 

(4) The Borrower shall (a) by October 30, 1991, invite proposals 
for the provision of consultancy services required to assist the 
Borrower i n the carrying out of the OMIP under Part A (2) of the 
Project, and (b) ensure the conclusion of the contract for the 
provision of such services by February 29, 1992. 

(5) The Borrower shall: (a) implement the recommendations of i t s 
ongoing environmental review of proposed transmission systems 
investments in the course of the design and construction thereof; 
and (b) establish and adequately staff, by June 30, 1992, the 
Environmental Department referred to in Part A (6) of the Project. 

B. Part B of the Project fthe Investment) 

The investments included in the Program and to be financed 
out of the proceeds of the Loan, shall be* selected by the agreement 
of the Borrower and the Bank and shall be incorporated i n the CPP 
for the year concerned, together with the corresponding financial 
plans. 
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C. Project Management and Monitoring 

The Borrover shall: (1) appoint, under a time schedule 
satisfactory to the Bank, an adequately staffed committee under i t s 
Assistant General Manager to oversee the implementation of the 
Project, and a Project Manager to be responsible for the technical 
and administrative functions under the Project and for coordinating 
the procurement of goods thereunder, and (2) cause such committee, 
in particular, to monitor the implementation of obligations and 
achievement of targets set forth i n the CPPs. 

SCHEDULE 6 

Special Account 

1. For the purposes of this Schedule: 

(a) the term "eligible Categories" means Categories set 
forth i n the table i n paragraph 1 of Schedule 1 to this Agreement; 

(b) the term "eligible expenditures" means expenditures in 
respect of the reasonable cost of goods and services required for 
the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan 
allocated from time to time to the eligible Categories in accordance 
with the provisions of Schedule 1 to this Agreement; and 

(c) the term "Authorized Allocation" means an amount 
equivalent to $25,000,000 to be withdrawn from the Loan Account and 
deposited into the Special Account, pursuant to paragraph 3 (a) of 
this Schedule. 

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

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

(a) For withdrawals of the Authorized Allocation, the 
Borrower shall furnish to the Bank a request or requests for a 
deposit or deposits which do noo exceed the aggregate amount of the 
Authorized Allocation. On the basis of such request or requests, the 
Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw from the Loan 
Account and deposit i n the Special Account such amount or amounts 
as the Borrower shall have requested. 
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(b) (i) For replenishment of the Special Account, the 
Borrower shall furnish to the Bank requests for 
deposits into the Special Account at such 
intervals as the Bank shall specify, 

( i i ) Prior to or at the time of each such request, the 
Borrower shall furnish to the Bank the documents 
and other evidence required pursuant to para
graph 4 of this Schedule for the payment or 
payments in respect of which replenishment is 
requested. On the basis of each such request, the 
Bank shall, on behalf of the Borrower, withdraw 
from the Loan Account and deposit into the Special 
Account such amount as the Borrower shall have 
requested and as shall have been shown by said 
documents and other evidence to have been paid out 
of the Special Account for eligible expenditures. 

A l l such deposits shall be withdrawn by the Bank from the Loan 
Accjpunt under the respective eligible Categories, and i n the 
respective equivalent amounts, as shall have been j u s t i f i e d by said 
documents and other evidence. 

4. For each payment made by the Borrower out of the Special 
Account, the Borrower shall, at such time as the Bank shall 
reasonably request, furnish to the Bank such documents and other 
evidence showing that such payment was made exclusively for eligible 
expenditures. 

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this 
Schedule, the Bank shall not be required to make further deposits 
into the Special Account: 

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

(b) once the total unwithdrawn amount of the Loan allocated 
to the eligible Categories less the amount of any outstanding 
special commitment entered into by the Bank pursuant to Section 5.02 
of the General Conditions, shall equal the equivalent of twice the 
amount of the Authorized Allocation. 

Thereafter, withdrawal from the Loan Account of the remaining 
unwithdrawn amount of the Loan allocated to the eligible C a t e g o r i e s 

shall follow such procedures as the Bank shall specify by notice to 
the Borrower. Such further withdrawals shall be made only after and 
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to the extent that the Bank shall have been satisfied that a l l such 
amounts remaining on deposit i n the Special Account as of the date 
of such notice v i l l be ut i l i z e d i n making payments for eligible 
expenditures. 

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

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

(c) The Borrower may, upon notice to the Bank, refund to 
the Bank a l l or any portion of the funds on deposit i n the Special 
Account. 

(d) Refunds to the Bank made pursuant to paragraphs 6 (a), 
(bj and (c) of this Schedule shall be credited to the Loan Account 
for subsequent withdrawal or for cancellation i n accordance with 
the relevant provisions of this Agreement, including the General 
Conditions. 

LOAN NUMBER 3345 70 

Guarantee Agreement 

(TEK Restructuring Project) 
between 

REPUBLIC OF TURKEY 
and 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 
Am DEVELOPMENT 

Dated September 13, 1991 
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LOAN NUMBER 3345 TO 

GUARANTEE AGREEMENT 

AGREEMENT, dated September 13, 1991, between REPUBLIC OF 
TURKEY (the Guarantor) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION A N D 
DEVELOPMENT (the Bank). 

WHEREAS (A) the Guarantor and Turkiye Elektrlk Kurumu (thp 
Borrower), having been satisfied as to the f e a s i b i l i t y and priority 
of the Project described in Schedule 2 to the Loan Agreement, have 
requested the Bank to assist i n the financing of the Project; and 

(B) by the Loan Agreement of even date herewith between the 
Bank and the Borrower, the Bank has agreed to extend to the Borrower 
a loan in various currencies equivalent to thrde hundred million 
dollars ($300,000,000), on the terms and conditions set forth i n the 
Loan Agreement, but only on condition that the Guarantor agree to 
guarantee the obligations of the Borrower in respect of such loan 
as provided i n this Agreement; and 

WHEREAS the Guarantor, in consideration of the Bank's enter
ing into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed so to 
guarantee such obligations of the Borrower; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree as follows: 

ARTICLE I 

General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The "General Conditions Applicable to Loan and 
Guarantee Agreements" of the Bank, dated January 1, 1985, with the 
modifications set forth in Section 1.01 of the Loan Agreement (the 
General Conditions) constitute an integral part of this Agreement. 

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

ARTICLE II 

Guarantee; Provision of Funds 

Section 2.01. The Guarantor declares i t s commitment to the 
objectives of the Project as set forth in Schedule 2 to the Loan 
Agreement, 'and, to this end, without limitation or restriction upon 
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any of i t s other obligations under the Guarantee Agreement, the 
Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and 
not as surety merely, the due and punctual payment of the principal 
of, and interest and other charges on, the Loan, and the premium; 
i f any, on the prepayment of the Loan, and the punctual performance 
of a l l the other obligations of the Borrower, a l l as set forth in 
the Loan Agreement. 

Section 2.02. Without limitation or restriction upon the 
provisions of Section 2.01 of this Agreement, the Guarantor shall 
(a) whenever there i s reasonable cause to believe that the funds 
available to the Borrower w i l l be inadequate to meet the estimated 
expenditures required for the carrying out of the Project, make 
arrangements, satisfactory to the Bank, promptly to provide the 
Borrower or cause the Borrower to be provided with such funds as 
are needed to meet such expenditures; and (b) ensure that the 
departments, agencies and other entities of the Guarantor shall pay 
amounts due for ele c t r i c i t y supplied to them by the Borrower within 
three months of the b i l l i n g date. 

ARTICLE III 

Other Covenants 

Section 3.01. (a) The Guarantor acting in conjunction with 
the Borrower, shall: (i) ensure, by December 31, 1992, the 
preparation and the start of implementation of the electricity 
pricing policy referred to in Part A (1) of the Project; and 
( i i ) u n t i l such policy is implemented, enable the Borrower to 
maintain ele c t r i c i t y prices at least at the minimum level specified 
in paragraph A (1) (b) of Schedule 5 to the Loan Agreement. 

(b) The Guarantor shall take a l l necessary action to: (i) 
enable the borrower to meet the projected financial d e f i c i t referred 
to in Section 7.01 (a) of the Loan Agreement; and ( i i ) include in 
the 1992 Budget Law a proposal to convert into paid-up capital debt 
owed by the Borrower to the Guarantor on account of payments made 
by the Guarantor to service the Borrowers foreign debt in 1991. 

ARTICLE IV 

Representatives of the .Guarantor; Addresses 

Section 4.01. The Undersecretary of the Treasury and Foreign 
Trade of the Borrower is designated as representative of the 
Borrower for the purposes of Section 11.03 of the General 
Conditions. 

Section 4.02. The following addresses are specified for the 
purposes of Section 11.01 of the General Conditions: 
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For the Borrower: 

Basbakanlik 
Hazine Ve Distecaret Mustesarligi 

Yeniehir, Ankara 
Republic of Turkey 

Cable address: Telex: 

MALİYE 821-42285 (MLYE-TR) or 
Hazine, Ankara 821-42689 (ANK-TR) 

For the Bank: 

International Bank for 
Reconstruction and Development 

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

Cable address: Telex: 

INTBAFRAD 197688 (TRT), 
Washington, D.C. 248423 (RCA), 

64145 (VUI) or 
82987 (FTCC) 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their 
duly authorized representatives, have caused this Agreement to be 
signed i n their respective names in the District of Columbia, United 
States of America, as of the day and year f i r s t above written. 

REPUBLIC OF TURKEY 

By /s/ Balih Selekler 
Authorized Representative 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

By /s/ Ram Chopra 
Acting Regional Vice President 

Europe, Middle East and North Africa 
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REPUBLIC OF TURKEY 

September 13, 1991 

International Bank for 

Reconstruction and Development 

1818 H Street, N.W. 

Washington, D.C. 20433 

United States of America 

Re : Loan No. 3345 T U 

(TEK Restructuring Project) 

Section 9.02 of the General Conditions-

Financial and Economic Data 

Dear Sirs : 

In connection with the Loan for the above-captioned Project to the Republic of Tur
key in an amount in various currencies equivalent to US $ 300.000.000,1 am writing on behalf 
of the Republic of Turkey to .set forth the following: 

1. We understand and agree that, for purposes of Section 9.02 of the General Condi
tions, the Republic of4Turkey is required by the Bank to report new "loan commitments" 
(as defined in the Bank's Debt Reporting System Manual, dated February 1980) not later than 
thirty days after the and of the quarter during which the debt is incurred, and to report "tran
sactions under loans" (as so defined) not later than March 31 of the year following that for 
which the report is made. 

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

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

Very truly yours, 
REPUBLIC OF TURKEY 

By/s/ Falih Selekler 

Authorized Representative 
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Bakan İstifası ve Yerine Vekillik Etme İşlemi 
T. C. 

BAŞBAKANLIK 
Personel ve Prensipler 22 Şubat 1992 

Genel Müdürlüğü 
B-02-0-PPG-0-12/-1/1-06433 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Devlet Bakanı Güler İLERİ 22 Şubat 1992 tarihi itibariyle istifa etmiş ve istifası kabul 

edilmiştir. 
Yeni bir tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakam ve Başbakan Yar

dımcısı Erdal INÖNÜ'nün vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. 
Süleyman DEMİREL 

Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 23 Şubat 1992 

39-08/C-1-92-125 
BAŞBAKANLIĞA 

İ L G İ : 22 Şubat 1992 gün ve B-02-0-PPG-0-12/-1/1-06433 sayılı yazınız. 
Güler İLERİ'nin 22 Şubat 1992 tarihinde istifası ile boşalan Devlet Bakanlığına, yeni 

bir tayin yapılıncaya kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İNÖNÜ'nün vekil
lik etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 113 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerini rica ederim. 
Turgut ÖZAL 
CUMHURBAŞKANI 

Yönetmelik 
Çevre Bakanlığından : 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Korama Projelerinin 
Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci 

maddesi uyarınca özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini korumak 
ve mevcut çevre sorunlarım gidermek amacıyla Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tara
fından gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacak projelerin incelenmesi, kabulü, izlenmesi ve de
ğerlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel Çevre Koruma Bölgelerinde, Kurum Başkanlığı dı

şındaki kurum ve kuruluşlara, gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacak çevre koruma amaçlı pro
jeleri kapsar. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci madde

sine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 
Kurum : özel Çevre Koruma Kurumunu, 
Kurum Başkanı: özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını, 
Proje Yürütücüsü : Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlu

luğunu taşıyan, Kurum ile proje sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri veya yürütü
cüler grubunu, 
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Proje Koordinatörü : Projenin teknik ve idari sorumluluğunu Kurum Başkanlığına karşı 
taşıyan, projenin sözleşme ve protokola uygun olarak yürütülmesini sağlayan ve değerlendir
me komisyonunun sekreterya görevini yürüten kişiyi, 

Değerlendirme Komisyonu : Proje çalışmaları ile ilgili her türlü ara rapor, rapor ve ni
hai raporun değerlendirilmesini yapmak üzere Kurumca teşkil edilen komisyonu, 

ifade eder. 
Projelerin Teklifi ve Kabul Usulü 
Madde 5 — Projelerin teklifi, incelenmesi ve kabulü aşağıdaki usule göre yapılır: 
a) Hangi alanlarda ne tür projelerin yaptırılacağı ilgili daire Başkanlığının teklifi ile 

Kurum başkanlığınca tespit edilir. 
b) Proje teklifleri, kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, münferiden 

veya müştereken, Kurumca belirlenen şekil ve esâslara uygun olarak Kuruma sunulur. 
c) Proje teklifi Değerlendirme Komisyonunca incelenir, gerekirse proje teklif sahiple

rinden ek bilgiler istenebilir. 
Bu inceleme ve değerlendirmede, araştırmanın yürütüleceği yerlerin tesis, teçhizat ve 

personel imkanları ile proje sahiplerinin ilgili alandaki bilgi ve tecrübe birikimleri ile becerileri 
gözönünde tutulur. 

d) . Değerlendirme Komisyonu; Kurumun ilgili daire başkanlıkları ile konu ile ilgili bilgi 
ve tecrübeye sahip Kurumca belirlenecek beş kişiden oluşur. 

e) Kurumca her yıl için tesbit edilen ödenek tahsis sınırlarını aşmayan projelerin yap-
trılması, Değerlendirme Komisyonunun kararı, ilgili daire başkanlığının teklifi ve Kurum Baş
kanının onayı ile kesinleşir. 

f) Kurumca yaptırılmasına karar verilen projelerin yürütücüleri ile, Kurum arasında 
projenin niteliğine uygun şartları içeren sözleşme imzalanır. 

Birden fazla yürütücünün görev aldığı projelerle çok ortaklı kapsamlı projelerde, yürü
tücülerden biri Kuruma karşı sorumlu olur. 

Çok ortaklı kapsamlı projede görev alan tüm kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişile
rin temsilcileri projenin kendilerince yürütülecek bölümlerine ilişkin sözleşme hükümlerini hem 
ayrı ayrı hem de müştereken imzalamak zorundadırlar. Bu tür projelerde görev alan kurum, 
kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler proje konusunda daha önce sahip oldukları bilgi ve tecrübe 
birikimi ile projenin yürütülmesi esnasında ortaya çıkacak sonuç ve bilgileri birbirlerine ne 
şekilde aktaracaklarını gerektiğinde ayrı bir protokolla tespit edebilirler. 

g) Proje çalışma faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için projenin bütçesi, sü
resi ve çalışma takvimini, projede görev alacakların isim ve unvanları adam/ay esasına göre 
sözleşmeye ek olarak verilir. 

Projelerin izlenmesi 
Madde 6 —- Projelerin izlenmesindeki esaslar şunlardır: 
a) Projenin sözleşmeye ve projede öngörülen esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, 

gelişme raporları ve gerektiğinde yerinde inceleme yoluyla Kurumun proje koordinatörü veya 
koordinatörce teklif edilen diğer kurum personeli tarafından İzlenir. 

b) Gelişme raporları, sözleşmede belirtilen süreler sonunda örneğine uygun olarak Ku
ruma gönderilir. Rapor sürelerinin tespitinde proje süresi, kapsamı ve çalışma takvimi gözö
nünde tutulur. 

Gelişme raporlarında, çalışmanın gelişme durumu, termin planı, varılan ara sonuçlar; 
yapılan ve yapılması düşünülen ara takdim ve yayınlar, projeyle ilgili bilimsel, teknik, idari 
ve mali her türlü bilgiler yer alır. Sözleşmede belirtilen tarihte gelişme raporu gönderilmediği 
ve kabul edilebilir özür bildirilmediği takdirde proje koordinatörünün teklifi Değerlendirme 
Komisyonu kararıyla, rapor gelene kadar proje durdurulabilir ve bu süre içinde hiçbir ödeme 
yapılmaz. 
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c) izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma takvimine uygun biçimde yürütül-
mediği koordinatörce anlaşılan projeler ile ilgili olarak sözleşme ve protokol esasları Değer
lendirme Komisyonunca uygulanır. 

Proje yürütücülerinin kusurları veya ihmalleri sonucunda proje olumsuz bir duruma 
gelmişse koordinatörün teklifi ve Değerlendirme Komisyonunun kararı ve Başkanlık Maka
mının onayı ile proje sözleşmesinin hiç bir ihtara gerek kalmaksızın fesh edileceği, proje söz
leşmesinde belirtilir. 

Zorunlu nedenlerle (ölüm, doğal afet, savaş ve Kurumun sebebiyet verdiği hallerde) yü
rütülmeleri imkansız hale gelen projeler proje yürütücüsünün başvurusu ve Kurumun kararı 
ile yürürlükten kaldırılır veya proje süresi uzatılır. 

Projelerin Sonuçlanması 
Madde 7 — Projelerin sonuçlanması aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a) Sonuçlanan projenin bilimsel ve teknik tüm yönlerini ve sonuçlarını kapsayan ke

sin rapor, sözleşme süresinin tamamlanmasını izleyen en çok 1 ay içinde, beş nüsha olarak 
Kuruma gönderilir. Genel olarak bilimsel veya teknik bir çalışmanın takdimi için gerekli tüm 
unsurları içermesi gereken rapor, koordinatörce tespit edilen formata uygun biçimde hazırlanır. 

b) Kesin rapor, proje koordinatörü tarafından incelenerek, projede öngörülen amaç
ların ve çalışma takviminin gerçekleşme durumunu ve varılan sonuçları değerlendiren bir mü
talaa hazırlanır. 

Proje kesin raporu, bu mütalaa ile birlikte Değerlendirme Komisyonunca incelenir. Ge
reken hallerde, kesin rapor yürütücüye geri verilerek bilimsel ve teknik muhtevası bakımın
dan veya şekil yönünden geliştirilmesi istenebilir. Sonuçta rapor kabul veya reddedilir. 

c) Proje yürütücüleri, Kurumun iznini almak şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araş
tırma ile ilgili makale yayınlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen ma
kalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin Kuruma gönderilmesi zorunludur. Ticari 
uygulamaların söz konusu olduğu hallerde veya gizlilik gerektiren hallerde, bunlara riayet edil
mesi yayın yapanların sorumluluğundadır. 

Mali Hükümler 
Madde 8 — a) Projede uygulanacak mali hükümler için 17/1/1991 tarih ve 20789 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Fon ihale Yönetmeliği" ile Kurumun diğer 
ilgili mali mevzuat hükümleri uygulanır. 

b) Proje yaptırılmasında avans verilip verilmeyeceği ile ödeme usul ve esasları sözleş
mede belirlenir. 

idari Hükümler 
Madde 9 — Projelere uygulanacak idari esaslar şunlardır; 
a) Sözleşmeye bağlanmış projelerde: 
1. Proje yürütücüsünün değiştirilmesi, 
2. Proje ödemelerinin durdurulması, durdurulmuş bir projenin yeniden başlatılması 

veya projenin iptal edilmesi, 
3. Yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine, proje süresinin uzatılması gibi konular 

Kurumca karara bağlanır. 
b) Proje yürütücüleri, araştırıcıların ve diğer personelin herhangi bir nedenle ayrıl

malarını derhal Kurumun proje koordinatörüne bildirmekle yükümlüdür. 
Çeşitli Hükümler 
Madde 10 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmelik gereğince 

yapılan sözleşme hükümleri, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Kurumun ilgili mev
zuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
Madde II — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 

Madde 12 — Bu Yönetmeliği özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür. 
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Resmi Gazete 
İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu: 7 Ek im 1920 
24 Şubat 1992 
PAZARTESİ S a y ı : 21152 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1992/62 
Davacı :• K . H . 
Sanık : Mehmet Arslanoğlu-Müftah ve Hatice oğlu (Hatice Edibe'den olma) 1948 D.lu 

Gaziantep-Şahinbey İlçesi Hıdırçavuş Mah. Nüf. Kayıtlı. Halen: Atatürk Bulvar! Kutlar Apart
manı No: 62/2 de oturur. Gaziantep 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesine mu
halefet suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır. 

Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığın kendisine isnat olunan suçun kanunda 
belirtilen cezasının asgari haddi olan 180.000,— TL.'yı 10 gün içinde maliye veznesine yatırıp 
makbuzunu mahkememize ibraz ettiği takdirde açılan kamu davasının T.C.K.nun 119. mad
desi uyarınca ortadan kaldırılacağı, aksi halde verilecek cezasının 1/2 oranında artırılacağı hu
susu sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de 
ilânına, ilân tarihinden iüba ren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına ve ilân giderlerinin iler
de haksız sanıktan alınmasına karar verildi. 1727 

Erzin Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/48 
Sanık Recaioğlu 1963 D.lu Fikriye'den olma Elbistan İlçesi Ceyhan Mahal

lesi nüfusuna kayıtlı Erzin İlçesi Karamustafalı Mahallesinde oturur Semih Do-
ğan'ın 3167 sayılı Yasanın 13/1. maddesine muhalefet suçundan ön ödeme tebligatı 
tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden bu suçun cezasının asgari haddi 
olan 130.000 TL para cezası ile mahkeme masrafının ilan tarihinden itibaren 10 gün 
içerisinde Mahkememize gelerek ödediği takdirde hakkındaki kamu davasının 
ortadan kaldırılacağı aksi halde verilecek olan cezanın yan oranında artırılarak 
hukmolunacağı, mahkememizde yapılacak olan 27/3/1992 tarihli duruşmaya gelme
diği takdirde CMUK nun 225. maddesi gereğince davanın gıyabında sonuçlandırı
lacağı ilân masrafının kendisinden alınacağının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. 
ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine. 2704 

T.C. 
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Kartal 1. Sulh Ceza HâfcLmhğinden : 

E. No : 1989/2219 
K. No : 1989/2225 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Ahmetoğlu 1958 doğ. Horasan 

İlçesi nüf. kayıtlı Kartel Kaynarca Fevzi Çakmak Cad. Hızır Reis Sokak No: 6'da 
oturan İlyas Kılıç hakkındaki 1989/2219 Esas, 1989/2225 sayılı karan ile 
3167 S.K.nun 13. mad. gereğince 30.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine karar ve
rilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat ya
pılamamıştır. 

7201 sayıb Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazetede ilânen tebliğine 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karar verildi. 2591 

E. No : 1989/1150 
K. No : 1989/2093 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Ali oğlu Dudu'dan doğma 1960 

Dö'ğ. Karahanlı İlçesi Boğaz Koyu Nüf. kayıtlı Pendik Kaynarca Doğu Mah. Sazlı 
Sokak No : 15'de oturan Özkan Çınar'ın 6/12/1989 tarih ve 1989/1150 Esas, 1989/ 
2093 sayılı karan ile 3167 S.K. 13. Mad. gereğince 90.000 TL. ağır para cezası 
ile tecziyesine karar verilmiş olduğundan sanığın bütün aramalara rağmen bulu
namaması nedeniyle tebligat yapılmamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karar verildi. 2S92 

E. No : 1990/1208 
K. No : 1990/849 
3167 sayılı Kanuna Muh. suçundan sanık Necdet Cansunar Hasim ve Halide-

den ölma, 1954 D. lu İsltanbu'l Kartal Maltepe Yalı Mah. Nüf. kayıtlı Maltepe Bağ
dat Cad. No: 131'de oturan sanığın 6/9/1990 tarih 1990/.1208 - 1990/849 sayılı karan 
ile 3167 sayılı Kanunun 13 ncü mad. gereğince 180.000 TL. ağır para cezasıyla tec
ziyesine 647/6 ncı mad. gereğince teciline karar verilmiş olup sanığın bütün arama
lara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebli
ğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayıla
cağına dair 30/1/1992 tarihinde karar verildi. 2594 — • 

İpsala Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1986/68 
K. No : 1991/268 
Pasaport yasasına muhalefet suçundan sanık Filistin Hayfa doğumlu Filistin 

asıllı Zafer ve Fatma oğlu, 1957 D. lu Aziz Neccar AJbusalhar hakkında İpsala C. 
Başsavcılığınca mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması Sonun
da yokluğunda, açılan kamu davasının TCY. 102/4 maddesi gereğince ortadan 
kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Mahkememizin 18/1,1/1991 tartüh ve 1986/68 Esas 1991/268 karar sayılı ilamı 
tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir. Bu nedenle ilânın Resmi Ga
zete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar özetinin Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra ke
sinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2302 
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Kartal ı. Sulh Ceza. Hâkimliğinden : 

E. No : 1988/587 
K. No : 1989/1732 
Bıçakla müessir fiil suçundan sanık Ali Uzun Akif oğlu Havva'dan olma 

1965 D.lu Çankırı Atkaracalar Budakpınar Köyünde nüf. kayıtlı, halen. Şile Ömerli 
Sırapmar Köyünde oturan sanığın 25/110/1989 tarih 1983/587 Esas, 1989/1732 
sayılı kararı ile T.C.K. 456/4, 457/1 ve 1/3 mad. gereğince 20.000 TL. ağır para ce
zasıyla tecziyesine 647/6 ncı madde gereğince teciline karar verilmiş olup sanığın 
bütün aramalara rağmen bulunamamsı nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebli
ğine' tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayıla
cağına dair 30/1/1992 tarihinde karar verildi. 2595 

E. No : 1991/486 
K. No : 1991/580 
3167 S.K. muin. suçundan sanık Asım Madenci, Sadık ve Sıdıka'dan doğma 

1948 doğ. Kartal Küçükyalı Altıntepe nüf. kayıtlı Değirmen Yolu Cantetin Sokak 
No : 2 Küçükyalıda oturan sanığın 7/6/1991 'tarih ve 1991/488 Esas, 1991/500 
sayılı kararı ile 3167 S.K. 13. mad. gereğince 180.000 TL. ağır para cezası ile tecziye
sine karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından teb
ligat yapılamamıştır. 

7201 S.K. nun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına dair ka 
rar verildi. 2596 

E. No : 1990/879 
K. No : 1990/662 
3167 sayılı Kanuna Muh. suçundan sanık Candan Tomıbuloğlu Hasan ve Kad-

riye'den olma 1963 D.lu Amasya Taşova Esene ay Köyünde nüf. kayıtlı, Pendik 
Akasya Cad. No : 23'de oturan sanığın 12/6/1990 tarih 1990/879 Esas, 1990/662 
sayılı kararı ile 3167 sayılı Kanunun 13 ncü Mad. gereğince 180.000 TL. ağır pa
ra cezasıyle tecziyesine, 647/6 ncı mad. gereğince teciline karar verilmiş olup sanı
ğın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebli
ğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayıla
cağına dair 30/1/1992 tarihinde karar verildi. 2597 

E. No : 1990/154 
K. No : 1990/76 
3167 sayılı Kanuna Mu'h. suçundan sanık Muhsin Yılmaz Abdullah ve Ali-

me'den olma 1961 D.lu Sinop Boyabat Saraydüzü Köyünde nüf. kayıtlı, halen Kar
tal Hamam Sok. özdemir îşhanında oturan sanığın 2/2/1990 tarih 1990/154 Esas, 
1990/76 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 13 ncü Mad. gereğince 90.000 TL. 
ağır para cezasıyle tecziyesine, 647/6 ncı Mad. gereğince teciline karar verilmiş olup 
sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebli
ğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılaca
ğına dair 30/1/1992 tarihinde karar verildi. 2598 
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Kartal 1. Suttı Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1990/262 
K. No : 1990/212 
Kumar oynatmak ve oynamak suçundan sanık Sidik Aral, Ömer v© Asiye'den 

olma 1936 DIu Diyarbakır .Hani ilçesi Deregan Köyünde* nuf. kayıtlı, Kadıköy Ka-
dıasker Usta Apt. No •. 2/8'de oturan sanığın 19/3/1990 tarih 1990/262 Esas, 1990/212 
sayılı kararı ile T.C.K. nun 568 nci maddesi gereğince 24.000 TL. hafif para 
cezasıyie tecziyesine, 647/6 ncı maddesi gereğince teciline karar verilmiş olup sa
nığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapdamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebli
ğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sarıla
cağına dair 3/2/1992 tarihinde karar verildi, 2603 

E. No : 1990/761 
K. No : 1990/807 
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Ahmet Tosunoğlu Kahraman ve Gül-

hanım'dan olma, 1970 D.lu Bayburt Merkez Polatlı Köyünden Nüf. kayıtlı Kartal Sul-
tanlbeyli Köyü Fatih Cad. Gül Sok. No : 13'de oturan sanığm 6/9/1990 tarih 1990/761 
Esas, 1990/807 sayılı karar ile T.C.K. nun 572/1. nci maddesi gereğince 180.000 
TL. hafif para cez asiyle tecziyesine, 647/6. maddesi gereğince teciline karar verilmiş 
olup sanığm butun aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılama
mıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmî Gazote'de ilânen tebli
ğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağı
na dair 3/2/1992 tarihinde karar verildi. 2604 

E No : 1990/594 
K. No : 1990/526 
3167 sayılı Kanunun muh. sucundan sanık Şükrü îmre Halil ve Zöhre'den 

olma 1960 D.lu Tokat Artova Sivri Köyünde nüf. kayıtlı, Maltepe Bağdat Cad. îsmet-
bey îşhanı 128/H3'de oturan sanığın 28/5/1990 tarih 1990/594 Esas, 1990/526 
sayılı karan ile 3167 S.K. 13 ncü maddesi gereğince 180.000 TL. ağır para cezasıylc 
tecziyesine, 647/6 ncı maddesi gereğince teciline karar verilmiş olup sanığm bütün 
aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebli
ğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılaca
ğına dair 3/2/1992 tarihinde karar verildi. 2605 

E. No : 1990/788 
K. No : 1990/736 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Hacı Ünver, Seyfettin oğlu Fe-

ride'den doğma 1947 doğ. İzmir İH Kemeraltı İlçesi 3 Sultaniye (Köyü nüf. kayıtlı 
olup halen Kartal Soğanlık mevkii İnönü Cad. 155'de oturan sanığın 25/6/1990 ta
rih ve 1990/788 Esas, 1990/736 sayılı karan ile 180.000 TL. ağır para cezası ile 
tecziyesine karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması 
nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair kara verildi. 2606 
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Kartal l . Sulh Ceza Hâfcimiiğinden : 

E . No : 1990/571 
K_ No : 1990/503 
3167 S.K. muhalefet suçundan sanık Hasan ve Aide'den dogma 1960 dog. 

istanbul Kartal Altıntepe nüf. kayıtlı Küçükyalı Çam Sokak »No: 1/14'de oturan 
sanığın 25/5/1990 tarih ve 1990/571 Esas. 1990/503 Karar sayılı kanarı ile 3167 S.K. 
13. mad. gereğince 180.000 T L para c ez asma tecziyesine karar verilmiş olduğundan 
sanığın bütün aramalara, rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamış
tır. 

7201 S.K. nun 28/29. mad. gereğince Resmi Gazete'de üanen tebliğine tebliğ; 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde karar ın tebligatı yapılmış sayılacağına dair 
karar verildi. 2571 

E. No : 1990/697 
K. No ; 1990/583 
3167 S.K. muhalefet suçundan Al i Rıza oğlu, Münire'den doğma 1958 Doğ-. 

Kahraman Maraş Merkez nüf. kayıtlı Maltepe inönü Cad. Ünal Pasajı No : 15'de 
oturur Sanık Mehmet özibalcı hakkında 30/5/1990 tarih ve 1990/697 Esas. 1990/583 
Karar sayılı kararı ile »167 S.K. 13. Mad. gereğince 180.000 TL. para cezası ile tec
ziyesine karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması ne
deniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 S.K.nun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de i l ân en tebliğine, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde karar ın tebligatı yapılacağına dair 3/2/1992 
tarihinde karar verildi. 2572 

E. No : 1990/1791 
K. No : 1991/244 

3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Derviş Yıldırım, Osman ve Hu-
riye'den doğma 19G5 doğ. Malatya İli Hekimhan İlçesi Çelikli köyü H 10/52'de nüf. 
kayıtlı Kana l YaJkacıkyalı Man. Yüzbaşılar Sokak NolO'da oturan sanığın 2/4/1991 
tarih ve 1990/1791 Esas ve 1991/244 Karar sayılı karan ile 3167 sayılı Kanunun 13, 
maddesi gereğince 180.000 TL. para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup sanı
ğın bütün aramalara rağmen bulunamaması medeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/28 sayılı maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen 
tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılacağına 
dair karar verildi. 2573 

E. No : 1990/1218 
K. No : 1990/863 

3167 S.K. muhalefet suçundan sanık Abdulbakioğlu Sultandan doğma 1932 
doğ. Horasan İlçesi Aliceyrek köyü nüf. kayıtlı Rıltım Cad. No : 87 Moda giyim 
fuarı Kadıköy adresinde oturan Sanıflc İbrahim Gül hafltikında mahkememizden ve
rilen 6/9/1990 tarih ve 1990/1218 Esas, 863 karar sayılı karan ile 90.000 TL. ağır pa
ra cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulu
namaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayıh Kanunun 28/29 mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde karar ın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karar verildL 2574 
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Kartal ı. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1990/48 
K. No : 1990/25 
3167 S.K. muh~ suçundan sanık Yusuf Ertürk Mustafa ve Fatma'dan olma 

1050 D.lu Sakarya Karasu kuyumculiu Köyünde nüfusa kayıtlı, Maltepe Esenkent 
Ömer bey Sok. No : 44'de oturan sanığın 16/1/1990 tarih 1990/48 1990/25 sayılı ka
rarı ile 3167 say. Kan. 13 ncü maddesi gereğince 90.000 TL. ağır para cezasıyfe tec
ziyesine, 647/6 ncı maddesi gereğince teciline karar veritaaiş olup sanığın bütün 
aramalara rağmen 'bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de üânen tebliği
ne tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılaca
ğına dair 30/1/1992 tarihinde karar, verildi. 2575 

E. No : 1988/1175 K. No : 1989/1615 
3167 say. Kan. muh. suçundan sanık Ayşegül Safkan, Kemal ite Sultan'dan 

olma 1954 DJ1|U İstanbul Kadıköy Osmanağa man. nüf. kayıtlı Çemberli taş Piy Er-
leti Cad. Kilim Han No :6'da oturan sanığın 13/10/1989 tarih ve 1988/1175-1989/1615 
sayıh kararı ile 3167 Say. Kan. 13 ncü Mad. gereğince 90.000 TL. ağır para cezasıyle 
tecziyesine, 647/6'ncı mad. gereğince teciline karar verilmiş olup sanığın bütün ara
malara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de İlanen teb
liğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayı
lacağına dair 30/1/1992 tarihinde karar verildi. 2576 

E. No : 1989/2247 
K. No : 1969/1955 
Kumar oynatmak ve oynamak suçundan sanık Aydın Saral Yusuf Ziya ve 

Yati'den olma 1959 D.lu Trabzon Of Çamlı Köyünde nüf. kayıtlı Maltepe Feyzuliah 
Cad. Çam Sok. 7/9'da oturan sanığın 22/11/1989 tarih 1989/2247-1989/1955 sayıh ka
ran ile T.C.K. 568 nci mad. gereğince 16.500TL. hafif para cezasıyle tecziyesine 
647/6'ncı maddesi gereğince teciline 'karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara 
rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebli
ğine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayıla-
cağna dair 3/2/1992 talihinde karar verildi. 2577 

E. No : 1990/144 
K. No : 1990/70 
3167 S.K.nuna muhalefet suçundan sanık Ahmet ile Fatma'dan doğma 1963 

doğ. Kumru İlçesi Yanlıza Köyü nüf. kayıtlı Hailen Yakacık Kurfalı Mah. Pendik 
Cad. Çiftçi Apt'da oturan sanık Hasan Gezmek hakkındaki kararın 3167 S.K.nun 
13. mad. gereğince 90.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş oldu
ğundan sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapı
lamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/29 mad. gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karar verildi. 2578 
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E. No •. 1990/1210 
K. No : 1990/798 
3167 sayılı Kanunun maddesine muhalefetten sanüc İsmet Çelik, Mahmut oğ

lu Şahizer'den doğma 1963 doğ. Horasan İlçesi Tavşancık Köyünde nüf. kayıtlı olup 
halen Kartal Rahmanlar Atalar Cad. No : 24 Kartal'da oturan sanığın 6/9/1990 ta
rih ve 1990/1210-798 Esas ve Karar sayılı kararı ile 3167 SJK-nun 2370 saydı Kanun
la değişik 119. mad. gereğince 180.000 TL. ağır para cezası İle tecziyesine karar veril
diğinden sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılama
mıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına dair 
karar verildi. 2567 

E. No ; 1990/1187 
K. No : 1990/799 
3167 SK. muhalefet suçundan sanık Ali oğlu Şefika'dan doğma 1962 doğ. 

Siirt İli Merkez Ulus Mah. nüf. kayıtlı halen Çayır Cad, No : 14 Göztepe adresinde 
oturan sanığın 6/9/1990 tarih ve 1990/1187 Esas, 1990/799 karar sayılı karan ile 
3167 S.K. 13 mad. gereğince 180.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine karar veril
miş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapıl
mamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/29 mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karar verildi. 2568 

Sanık : Mehmet Murat Uruç. 

E. No 1990/792 
K. No : 1990/969 
3167 S.K. muhalefet suçundan sanık Nazir ve Pakize'den doğma 1954 doğ. Ela

zığ ili Sivrice İlçesi nüf. kayıtlı Aşağı Dudullu Çamgaz Mah. Çekmeköy Sokak 
No : 45'de oturan sanık Ahmet Aykac hakkında verilen 6/9/1990 tarih ve 1990/752 
Esas 1990/989 karar sayılı karan ile 180.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine ka
rar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebli
gat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebli
ğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayıla
cağına dair karar verildi. 2569 

E. No : 1990/382 
K. No : 1990/312 
3167 SK. muhalefet suçundan sanık Rıza ve Harun'dan doğma 1957 doğ. To

kat Merkez Karakaya köyü nüf. kayıtlı Maltepe Atatürk caddesi aydın Apt. 91/3'de 
Oturan sanık Bayram Köylü hakkında verilen 18/4/1990 tarih ve 1990/382 Esas, 312 
Karar sayılı kararı ile 3167 S.K. 13. mad. gereğince 180.000 TL ağır para cezası ile 
tecziyesine karar verilmiş olup sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması 
nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliği
ne tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağı
na dair karar verildi. 2570 
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Ankara 10. Sum. Ceza Hâicimfiğinden •. 

E. No : 1992/120 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık ve adresi meçhul bulunan Sait 

Oral Uyan'ın bu ilanın yapıldığı tarihi izleyen 7. günden başlamak üzere 10 gün 
içinde asgari hadden 180.000 T L para cezasını ve 2000 TL yargılama giderini yet 
ki l i mercilere yatırıp makbuzunu ibraz etmesi halinde hakkındaki davanın orta
dan kaldırılacağı, aksi .halde ve sucun oluşunda T.C.K. nun 119. maddesi uyarınca 
1/2 oranında artırım yapılarak hüküm kurulacağı, ayrıcada 25/3/1992 günü saat 
9.00'daki duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdirde CMUK'nun 225. mad
desi uyarınca yargılamanın gıyabında yürütüleceği ilanen tebliğ olunur. 

2487 

E. No : 1990/912 
K, No : 1990/926 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin 19/11/1990 tarih ve 

1190/912 Esas, 1990/926 sayılı ilamı ile T.C.K. nun 3167 S. 13/1, 3506 S. T.C.K. nun 
119/5. maddeleri gereğince 180.000 TL para cezasına hükümlü Mehmet ve Şefika'dan 
olma 1983 d l u Nevşehir/Ürgüp Aksalur Ağcasar nüf. kayıtlı olup sanık Hasan 
Albayrak'ın hakkındaki gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca adı ge
çen hükümlüye karar ın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşriyat tarihinden 
itibaren 15. gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına, ilân ücretinin kendi
sinden alınacağı ilan olunur. 2488 

E. No : 1992/84 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık ve adresi meçhul bulunan 

Harun özener hakkında bu ilanın yapıldığı tarihi izleyen 7. gün den başlamak 
üzere 10 gün içinde asgari hadden 180.000 TL para cezası ve 2000 TL yargılama gi
derini yetkili mercilere yatırıp makbuzunu ibraz etmesi halinde hakkındaki da
vanın ortadan kaldırılacağı, aksi halde ve suçun oluşunda T.C.K. nun 119. maddesi 
uyarınca 1/2 oranında artırım yapılarak hüküm kurulacağı, ayrıca 25/3/1992 günü 
saat: 9.10 daki duruşmada hazır bulunması, bulunmadığı takdirde C M U K nun 
225. maddesi uyarınca yargılamanın gıyabında yürütüleceği ilanen tebliğ olunur. 

2489 • 
Kartal ı . Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1990/502 
K. No : 1990/413 
3167 saydı Kanunun ilgili maddesine muhalefetten sanık Hal i l Yılmaz Meh

met A l i oğhı Ayşe'den doğma 1964 doğ. Çayeli İlçesi Buzlupûıarfeöyü nüf. kayıtlı 
olup halen Küçükyalı Çınar mah. taıhsinbey Sokak No : 5'de oturan sanığın 8/5/1990 
tarih ve 1990/502-413 Esas ve Karar sayılı karan ile 3167 sayılı Kanunun 2370 saydı 
Kanımla değişik 119. mad. gereğince 180.000 TL. ağır para cezası ile .tecziyesine ka
rar verildiğinden sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat 
yapılamamıştır. 

7201 saydı Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tebligatın yapılmış sayılacağına dair 
karardn*. 2563 
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E. No : 1089/2172 
K. No : 1989/2201 
3167 S.K. muh. suçundan sanık Vehbi Öz temel Ahmet oğlu Havvadan doğma 

1955 doğ. Akyazı ilçesi eskibedim köyü nüf. (kayıtlı olup halen, Pendik halk pazarı 
No : 13'de oturan sanığın 22/12/1989 tarih ve 1989/2172-2201 Esas ve Karar sayılı 
kararı ile 3167 S.K. nun 13. mad. gereğince 90.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine 
karar verildiğinden sanığın bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmi Gazete'de iîânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karar verildi. 2562 

E. No : 1990/946 
K. No : 1990/756 
3167 S.K. muh. suçundan sanık Tayfur Gür, Haki Hazım oğlu Melahattan 

doğma 1947 doğ. Kadirli İlçesi Yayvaylı Köyü nüf. kayıtlı olup halen, Kadıköy Eren
köy Cami Sokak Ersoy Apt. 15/9'da oturan sanığın 26/6/1990 tarih ve 1990/946-756 
Esas ve Karar sayılı karan ile 3167 S.K.nun 2370 sayılı Kanunla değişik İ19. mad. 
gereğince 180.000 TL. ağır para cezası ile tecziyesine karar verildiğinden sanığın 
tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle 'tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmî Gazete'de ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden İtibaren 15 gün içerisinde tebligat yapılmış sayılacağına dair ka
rar verildi. 2564 

E. No : 1990/870 
K. No : 1990/656 
3167 S.K. muhalefet suçundan sanık Rüştü Bozkurt, İsmail oğlu Nefiye'den 

doğma 1939 doğ. Karasu İlçesi Aobabaşı köyü nüf. kayıtlı olup Halen Kadıköy Sua-
diye Tarlacık Sok. Naihide apt. 10/A'da oturan sanığın 12/6/1990 tarih ve 1990/870 
Esas ve 1990/656 Karar sayılı Kararı ile 3167 S.K.nun 2370 sayılı Kanunla değişik 
İlâ. mad. gereğince 30,000 TL. ağır para cezası ile 'tecziyesine karar verildiğinden, 
sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunla değişik aynı kanunun 28, 29 mad. gereğince Resmî Gaze
te'de ilâinen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına dair karardır. 2565 

E. No : 1990/527 
K. No : 1990/457 
3167 SK. muh. suçundan sanık Kadir Teke Mehnet ile Nazmiye'den doğma 

1959 doğ. Sarayönü İlçesi Başhüyük köyü nüf. kayıtlı Küçükyalı Altıntepe Cad. 
9/39'da oturan sanığın 16/5/1990 tarih ve 1980/527-457 Esas ve Karar sayılı karan 
ile 3167 S.K.nun 2370 sayılı Kanunla değişik 119. mad. gereğince 180.000 fTL. ağır pa
ra cezası ile tecziyesine karar verildiğinden sanığın tüm aramalara rağmen bulu
namaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunla değişik aynı kanunun 28, 29. mad. gereğince Resmî Gaze
te'de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış 
sayılacağına dair karardır. 2566 
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Havza Sulh Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1989/11261 
K. No /1991/160 
Müştekiler : 
1 — Recep Korkmaz, Kemal oğlu, îmircik Köyünden Havza. 
2 — Yakup Korkmaz, Alaatt'in oğlu, 1970 doğumlu aynı köyden 
Sanık : îlyas Korkmaz, Hüseyin oğlu Hacer-den olma, 1950 D. lu îmircik Köyü 

Nüfusuna kayıtlı Havza. 
Suç : Silahla etkili eyleme teşebbüs ve sövmek. 
Suç Tarihi : 29/1/19891 
Karar Tarihi : 23/7/1991 
Hüküm : Sanık llyas Kokmaz'ın Müşteki Recep'e hakaretten TCK. 482/3. 

Mad. 811/2. 647/4 TCK. 72 Mad. ile neticeten 350.000 TL ağır para cezası ile mah
kumiyetine. 

2 —t Sanık llyas Korkmaz'ın Müşteki Yapu'a alenen ve huzurda hakaretten 
TCK. 482/3. » 1 / 2 . 647/4. maddeleri ile 350.000 TL. ağır para cezası ile mahkûmiye
tine. 

3 — Sanık llyas Korkmaz'ın Recep'e küreğin keskin kısmı ile vurmak su
retiyle TCK. 456/4. 61. ai / 1 . 457/1. 647/4. maddeleri ile 140.000 TL. ağır para cezası 
verilen cezaların TCK. 72 maddesi ile toplanarak 840.000 TL. ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine 647/5. maddesi ile 5 eşit taksitlerle ayda 210.000 TL. den 4 ayda 4 
eşit taksitlerle ödenmesine yargılama giderlerinin sanıktan alınmasına yargı tay 
yolu' açık olmak üzere karar verildi. 2310 • 

Varto Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/16 
K. No : 1991/56 
Hırsızlık suçundan sanık Hasan oğlu. Eımine'den otava, 1933 D. lu Elazığ îü 

Palu İlçesi Gölçatı Köyü Nüf. kayıtlı Mehmet Dem'irbağ hakkında mahkememizce 
verilen 25/4/1991 tarih ve 1991/16 Esas 1991/58 karar sayılı ilamı ile TCK. 508 mad-
desf gereğince Eylemin Emniyeti Süistimal suçu kapsamına girmesi nedeniyle mah
kememizin görevsizliğine ve dava dosyasının Varto Asliye Ceza Mahkemesine gön
derilmesine dair gıyabında verilen karar bugüne kadar 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
gereğince sanığa tebliğ edilmemiş Olup, kararın Resmi Gazete'de ilânına karar ve
rilmiş olmakla tebligat kanunun 28, 29, 30, ve 31 maddeleri gereğince hüküm Res
mi Gazete'de ilânen tebliğ olunur. 2303 • 

Çatalca Sulh Ceza Hâkimliğinden •. 

E. No : 1991/1101 
K. Nü : 1991/179 
3167 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Rize Çayeli Esendağ Köyü nü

fusuna kayıtlı Ahmet oğlu, 1958 D .lu Mustafa Taşçı hakkında mahkememizde 
gıyabında verilen hüküm sonunda, 3167 S.Y. 13/1 maddesi gereğince takdiren 
180.000 lira ağır para cezasına karar verildiği, tum aramalara rağmen sanık bulu
namadığından karar tebliğ edilememiştir. 

İş bu karar özetinin Resmi Gazete'de ilânı ile ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içinde sanık tarafından kanuni yollara itirazden başvuramadığı takdirde kesin
leşeceği mahkeme masraflarının sanıktan tahsil edileceği 7201 S.Y. nın 29. mad
desi gereğince ilân olunur. 2294 
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E. No : 1 9 9 0 / 3 1 9 

K. No : 1 9 9 0 / 2 5 1 

3 1 6 7 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Kahraman özgene, Asım oğlu Sabri-
ye'den dogma 1 9 8 1 Doğ. Hopa İlçesi Kuledübi Mah. Nüf. kayıttı Şişli Çağlayan Eser 
Sokak No: 1 5 de oturan sanığın 2 8 / 3 / 1 9 9 0 tarih ve 1 9 9 0 / 3 1 9 esas ve 1 9 9 0 / 2 5 1 karar 
sayılı kararı ile 3 1 6 7 S.K. nun 1 3 . mad. gereğince 9 0 . 0 0 0 TL ağır para cezası ile tec
ziyesine karar verildiğinden sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nede
niyle tebligat yapılamamıştır. 

7 2 0 1 sayılı Kanunun 2 8 , 2 9 . mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 1 5 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karardır. 2657 

E. No : 1 9 9 0 / 6 8 7 

K. No : 1 9 9 0 / 5 7 5 

3 1 6 7 sayıh Kanuna muhalefet suçundan sanık Murat Şimşek, Musa ve Ay
şe'den doğma 1 9 6 0 doğ. Cide İlçesi Baltepe Köyü nüf. kayıtlı olup halen, Maltepe 
Koruma Durağı Orhangazi Cad. No: 9 da oturan sanığın 2 9 / 5 / 1 9 9 0 tarih ve 1 9 9 0 / 6 8 7 -

5 7 5 esas ve karar sayılı kararı ile 3 I 6 7 S.K. nun 2 3 7 0 sayılı Kanunla değişik 1 3 . mad. 
gereğince 1 8 0 . 0 0 0 TL ağır para cezası ile tecziyesine karar verildiğinden sanığın 
tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7 2 0 1 sayılı Kanunla değişik 2 8 , 2 9 . mad. gereğince Resmi Gazete'de ilanen 
tebliğine, kararın 1 5 gün içerisinde tebliğ tarihinden itibaren tebligatm yapılmış 
sayılacağına dair karardır. 2 6 5 8 

E No : 1 9 9 0 / 6 9 5 

K. No : 1 9 9 0 / 9 8 2 

3 1 6 7 S. K. na muhalefet suçundan sanık Murat Şimşek, Musa ve Ayşe'den 
doğma 1 9 6 0 doğ. Cide İlçesi, Baltepe Köyü nüf. kayıtlı olup, halen Kurma Durağı, 
Orhangazi Cad. de oturan sanığın 3 0 / 5 / 1 9 9 0 tarih ve 1 9 9 0 / 6 9 6 - 9 8 2 esas ve karar sa
yılı kararı ile 3 1 6 7 S.K. 1 3 . mad. gereğince 1 8 0 . 0 0 0 TL ağır para cezası ile tecziye
sine karar verildiğinden sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle 
tebligat yapılamamıştır. 

7 2 0 1 sayılı Kanunun 2 8 , 2 9 . mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 1 5 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair kararrLr. 2659 

E. No : 1 9 8 9 / 2 1 2 9 

K. No : 1 9 8 9 / 2 2 6 1 

3 1 6 7 S. K. na muh. suçundan sanık Rıfat Aslan, Hüseyin ve Hanımkız'dan 
doğma, 1 9 5 1 doğ. Yıldrzel; İlçesi Kemah Köyü nüf. kayıtü. Küçükyalı Cumhuriyet 
Cad. Saim Gıda Pazarı No: 4 8 de oturan sanığın 2 7 / 1 2 / 1 9 8 9 tarih ve 1 9 8 9 / 2 1 2 9 - 2 2 6 1 

esas ve karar sayılı karan ile 3 1 6 7 S.K. nun 9 0 . 0 0 0 TL. ağır para cezası ile tecziye
sine karar verildiğinden, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle 
tebligat yapılamamıştır. 

7 2 0 1 sayılı Kanunun 2 8 , 2 9 . -Mad. gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 1 5 gün içerisinde kararın tebligatı yapılmış sayılacağına 
dair karardır. 2660 
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Şişli 3. Sulh. Ceza Hâkimliğinden.: 

E. No : 109H/Ö 
K. N o : i9ea/67ai 
Müessir fii l suçundan sanık Oktay Köksal'a mahkememizin 30/5/1991 tarih 

1994/8 Esas 1991/6711 Karar sayılı karar ı tebliğ edilemediğinden, Siirt Merkez, Sa
karya Mah. Nüf. kayıtlı Teşvikiye, Fınn Sök. 13/2 ve Ankara, Anıttepe Gençlik 
Parkı, Ordular Sok. 23/1 adreslerinde o t u r u r , Bayram oğlu, Gülsevin'den dogma 
1987 D. lu Oktay Köksal'a hüküm özetinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Mahkememizin 30/5/1901 tarih ve 19907S Esas 19911/671 Karar sayılı kararı 
ile müessir fiil suçundan yargılanan sanığın, TCK. 456/4, 457/1, 647/4 maddesi 
gereğince 600.000.— TL. ağır para cezası ile mahkumiyetine, 16.000.— TL. yargılar 
ma giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilânı ile 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, ilân ücretinin de sa
nıktan tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur. 2296 • 

İpsala Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/51 
K, No : 199,1/151' 
Pasaport yasasına muhalefet suçundan sanıklar Şenol Tuna, Esat Narenci, 

Celil Tuna, Ahmet Erken ve Necdet Tuna haklarında ipsala C. Başsavcılığınca 
mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda İran, Tahran 
Bicar nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul Vatan Otelde kalan İsmail ve Eşrel oğlu, 1964 
D. lu Esat Narenoi'nin 5682 SY. nın 36, TOK. 59, 647 SK. 4, 6. maddeleri gereğince 
125.000 TL. ağır para cezasının teciline karar verilmiştir. 

Sanığın yokluğunda verilen mahkememizin 23/9/1991 tarih ve 1991/51 Esas 
19»l/l5a Karar sayılı ilâmı sanığa tebliğ edilemediğinden Resmi Gazefte'de ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Karar özetinin Resmi Gazete'de yaıymlanmasuıdan itibaren 15 gün sonra hük
mün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2300 

E. NO : 1990/221 
K. Nb : 1991/1150 

Pasaport kanununa muhalefet suçundan sanık Malatya İli, Darende İlçesi 
Ağılbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde oturur Hüseyin ve Fatma oğlu, 
1962 D .lu, Yusuf Berktaş hakkında İpsala C. Başsavcılığınca mahkememize açı
lan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda yokluğunda atılı eylemden dola
yı 5682 SY. nın 3 4 / i , 3506 SY. TCY. 19 maddeleri gereğince 20.000 T L ağır para ce
zası ile cezalandırılmasına, 647 SY. nın 6. maddesi gereğince verilen cezanın erte
lenmesine karar verilmiştir. 

Mahkememizin 23/9/1991 tarih ve 1990/22 Esas, 1 9 9 1 A 5 0 sayılı kararı tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilâmın Resmi Gazete'de ilân yo
luyla tebliğine karar verilmiştir. 

Karar özetoan Resmi Gazete'de yaymlarunasından itibaren 15 gün sonra, 
hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur, 2301 
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Ağ)asun Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1900/50 
K. No : 1991/88 
Gıda Maddeleri Tüzüğüne muhalefet suçundan sanık Burdur Merkez Yeşildağ 

Köyü nüfusuna kayıtlı Airumet oğlu Afife'den olma 1963 D. lu Mustafa Görgülü hak
kında yapılan yargılama sonunda sanığın 882.221 TL ağır para cezası ile cezalandı
rılmasına, T.C.K. nun 402. Md. uyarınca sanığın cürüme vasıta kıldığı meslek ve 
sanatın ve ticaretin 5 ay 12 gün süreyle tatiline, fiilin işleniş şekli ve niteliğine göre 
sanığın işlettiği Burdur İli Ağlasun İlçesi Çanaklı Köyünde bulunan iş yerinin (Ak-
pınar Mandırası) T.CJK. nun 402. Md. uyarınca takdiren 7 gün süreyle kapatılması
na, kesinleşen karar özetinin büyük harflerle yazılmak sureti ile ve kapatma süresi 
kadar kalmak üzere kapaltılan iş yerinto göze çarpan bir yerine yapıştırılmasına, ka
rar özetinin bilahere hükümlüden alınmak üzere, Ankara, -İstanbul ve İzmir'de 
yayınlanan ve trajı 100.000 nin üzerinde bulunan bir gazetede ilânına karar veril
miştir. 

Halen İsparta Merkez Gültaksi Piri Mehmet Mahallesi 2765.. Sokak No 5 de 
oturan sanığın gıyabında verilen karar bütün aramalara rağmen tebliğ edileme
miştir. 

720i sayılı Kanun gereğince ilânın tebliği ile aynı Kanunun 28, 29. maddeleri 
gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân 
olunur. 2850 

— e , 
İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1975 
K. No : 1991/1995 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık A l i ve Fatma'dan olma, 1934 

D.lu, İzmir i l i . Merkez Alireis Mah. K: 229 da nüfusa kayıtlı Mustafa Elmalı bak
landa mahkememizce yapılan yargılaması sonunda suçu sabit bulunduğundan 
3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesi gereğince 180.000 TL ağır para cezası ile mah
kumiyetine dair verilen 20/11/1991 tarihli gıyabi hüküm yapılan tüm aramalar?. 
rağmen adresi tesbit elilmediği ve tebligat yapılamadığı anlaşıldığından 7201 sa
yılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen 
tebliğine. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına 
İlân masraflarının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

2889 
• . 

Aksaray Ortaköy Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1989/131 
K. No ; 1991/254 
Meraya tecavüz suçundan sanık Aksaray Ortaköy Salarıalaoa Köyü nüfusu

na kayıtlı Raşit ve Makbule'den olma 5/4/1949 D.lu Tevfik Çalışkan'a mahkememi
zin 22/11/1991 tarih 1969/131 Esas 1991/254 karar sayılı ilamı ile T.C.K. nun 513/1, 
19, 647/4, 72. maddeleri gereğince neüceten 320.000 TL ağır para cezası verilmiş 
olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine ka
rar verilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gun sonra kararın muhatabına tebliğ edilmiş sa
yılacağı ve ilân bedeli ile mahkeme masrafının sanıktan tahsil edileceği ilânen 
tebliğ olunur. 2859 
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Aydın İcra Ceza Hâkimliğinden : 

1991.1873 - 2690 
Taahhüdü ihlal suçundan sanık Hüseyin Avni ve Şadiye oğlu, 1968 D .lu 

Görele Tekgöz köyünden Serhat Emanet hakkında 4/9/1991 gün ve 1991/1873 Esas, 
1991/2690 karar sayılı ilamı ile İ.İ.K. nun 3222 sayılı Kanunla değişik 340/1. maddesi 
gereğince bir ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın gıya
bında verilmiş olup 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 29 ve müteakip maddeleri 
gereğince bu hükmün Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 
7 gün sonra kesinleşeceği ilahen tebliğ olunur 1825 

• 
Ankara 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1562 
K. No 1991/1819 
Sanık Nazlı Yalçın'ın Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı Hâkim

liğimizin 4/10/1991 tarih ve 1991/1562 E. 1991/1819 K. sayılı ilâmı ile 10 gün hafif 
hapis cezası mahkumiyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için Sanık adına 
çıkartılan davetiyenin bila ikmal iade edildiği ve Zabıtaca yapılan tahkikattada 
sanığın tebliğine yarar adresi meçhul kalmakla, Sanığın mahkumiyetine dair ka
rarın ilanen tebliğine karar verildi 

îş bu mahkumiyet kararının gazetede neşir tarihinden itibaren 7 günlük sü
reye ilaveten 15 günlük süre içinde kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

2486 

E No 1991/1174 
K. No : 1991/1577 
Sanık Duran Scrniç'in T. İhlal suçundan dolayı Hâkimliğimizin 16/9/1991 

tarih ve 1991/1174 E, 1991/1577 K. sayılı ilâmı ile 25 gün hafif hapis cezası mahku
miyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için Sanık .adına çıkartılan davetiye
nin bi la ikmal iade edildiği ve Zabıtaca yapılan tahkikattada sanığın tebliğine ya
rar adresi meçhul kalmakla Sahığın mahkumiyetine dair kararın ilânen tebliğine 
karar verildi • 

İş bu mahkumiyet kararının Gazete'de neşir tarihinden itibaren 7 günlük 
süreye ilaveten 15 günlük süre içinde kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

2490 • 
Ankara 7. icra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No . 1991/1670 
K. No : 1991/2093 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Yaşar ve Sultan'dan olma An

kara Altındağ nüfusuna kayıtlı 1969 Doğ. Kandemir Kırsakal, Hâkimliğimizden ve
rilen 31/10/1991 tarih ve 1991/1670 Esas, 1991/2093 Karar İ.İ.K. 337, maddesi gere
ğince 10 gün hafif hapis cezası jle cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm 
arama ve araştırmalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden ilânen, tebliğine 
karar verilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gun sonra tebliğ edilmiş, sayılacağı ilân ücreti
nin sanıktan tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur. 2484 
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Ankara 2. İcra Ceza Hâkimliğinden 

Sayfa : 57 

E> No.. 1991/1932 
K. No.: 1991/2151 
Müşteki İsmail Meydanı Vek. Av. Sema Gençer tarafından sanık Vedat 

Beyyurt (Bedir, Rudıl oğlu, Aıtınoz 1954 D lu, Nıgdc Aksaray Sanıl H . 031, S . 063, 
de Nuf. Kay. Halen - Kenedi C No: 11/13 G O Paşa/Ankara'da oturur) hakkında 
Ankara 13. İcra Müdürlüğünün 1991/4'/5a .sayılı dosyasından Mal Beyanında Bu
lunmamak suçundan açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılama so
nunda, Sanık Vedat BEYYURT'un Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı 
Mahkememizin 15/11/1991 Tarih 1991/1932 E. 1991/2151 sayılı kararı ile sanığın 10 

gün hafif hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup kararın tebliği için 
sanık adına çıkartılan davetiye bıla tebhg iade edildiği zabıtaca yapılan tahkıkatta-
da tebligata yarar adresi meçhul kalmakla sanığın mahkumiyetine dair kararın sa
nığa ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Mahkumiyet kararı yerine kaim olmak üzere sanık Vedat Beyyurt'a gazete
de ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gun sonra tebliğ edılrnı-, sayılacağı ıİanen 
tebliğ olunur 1934 

e 

Ankara 2 İcra Ceza Hâkimliğinden 

E. No. : 1 9 9 1 / 1 2 7 6 

K No. : 1 9 9 1 / 1 4 4 8 

Müşteki Zulkuf Kanat Vek. Av İlhan Keskin tarafından sanık Mithat Arslan 
(Abdulmecıt, Vahide oğilu Bismil 1947 D 1u Diyarbakır "Mısmı! Fatih, C 0 0 6 / 0 1 , 

S 5 7 . K : 23'de Nuf Kay. Halen Ziraatçı Fatih Mah Bismil'de oturur) hakkında 
Ankara 13. İcra Mud. 1 9 9 1 / 2 6 9 1 sayılı dosyasından Mal 'Beyanında bulunmamak 
suçundan açılan davanın Mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda. 

Sanık Mithat Arslan'ın MBB suçundan dolayı mahkememizin 1 6 / 9 / 1 9 9 1 ta
rih 1 9 9 1 / 1 2 7 6 Esas 1 9 9 1 / 1 4 4 8 sayılı kararı ile sanığın 10 Cun Hafit hapis cezası ile 
mahkûmiyetine karar verilmiş olup kararın tebliği için »anık adına çıkaıtılan da
vetiye ,bila tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan tnhkıkattada tebligata yarar adresi 
meçhul kalmakla sanığın mahkumiyetine dair kararın sanığa ılânen tebliğine ka
rar verilmiştir. 

Mahkûmiyet kararı yerine kaim olmak üzere sanık Vedat Beyrut'a Gazete' 
de ilanın neşir {tarihinden itibaren 1 5 . ıgun sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ılânen 
tebliğ olunur. 1933 

• 
Aydın îcra Ceza Hâkimliğinden -. 

1990/3829 - 804 
Mal beyanında bulunmama suçundan sanık Nurettin ve Sultan oğlu. 1969 

D. lu Gülşehir Kızılkaya köyünden Şuayp Çalışkan hakkında 1 9 / 3 / 1 9 9 1 gün ve 
1990/3829 Esas. 1991/804 Karar sayılı ilamı ile 1+t K. nun 3222 sayılı Kanunla deği
şik. 337/1. maddesi gereğince 10 gun hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına dair 
karar sanığın gıyabında verilmiş olup, 7 2 0 1 sayılı tebligat Kanununun 28 2 9 ve mü
teakip maddeleri gereğince bu hükmün Resmî Gazete'de jlânen tebliğine ilân ta
rihinden itibaren 7 gün sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur 1826 
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Bingöl İcra Ceza Hâkimliğinden : 

Mal beyanında bulunmamak suçndan sanık Varto ilçesi Zorabat köyü nüfu-
sma kayıplı Yusuf ve Müyesser'den olma, 1965 D. lu Sulhaddin Güneş'e mahkememi
zin 3/12/1991 tarih, 1991/180 Esas, ve 1981/267 karar sayılı ilamı ile İİK. nun 337/1 
maddesi gereğince neticeten 10 gün hafif hapis cezası verildiği, gıyabi hükmün bü
tün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, 7201 sayılı Teb
ligat Yasasının 28 ve 29 maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân 
metninin bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı yasanın 31 mad
desi uyarınca tebliğin ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılmasına karar ve
rildi 

İlânen Tebliğ olunur. 1912 • 
Aydın İcra Ceza Hâkimliğinden : 

1991/579 - 2312 
Mal beyanında bulunmama suçundan sanık A l i ve Hüsüde oğlu, 1960 D. lu 

Tavas Solmaz köyünden Celalaettın Sorkun hakkında 4/7/1991 gün ve 1991/579 
Esas. 1991/2312 Karar sayılı ilâmı ile İ.ÎJK. nun 3222 sayılı Kanunla değişik 337/1. 
maddesi gereğince 10 gun hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sa
nığın gıyabında verilmiş olup 7201 sayılı tebligat Kanunun 28, 29, ve müteakip mad
deleri gereğince bu hukmun Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itiba
ren 7 gun sonra kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 1828 

Siirt İcra Ceza Hâkimliğinden : 

1990/7 
Mal beyanında bulunmamak suçundan Bağ Kur İl Müdürlüğü tarafından sa

nık Kınyas Aras hakkında açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargıla
ması sonunda verilen 25/12/1991 tarih ve 1990/7 Esas 1991/9 sayılı kararla sanık 
hakkında davanın TCK. nn 102 ve müteakip madeleri gereğince Düşürülmesine 
karar verilmiştir. 

Adresi meçhul olan sanık Kinyas Aras'a tebliği yerine geçerli olmak üzere 
ilân olunur. 1838 

Sürt İcra Ceza Hâkimliğinden : 

1990/10 
Mal Beyanında bulunmamak suçundan Bağ - Kur İl 'Müdürlüğü tarafından 

sanık Sabah Kavun hakkında açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargıla
ması sonunda verilen 25/12/1991 tarih ve 1990/10 Esas 1991/10 sayılı kararla sanık 
hakkında açılan davanın TCK. nun 102 ve müteakip maddeleri gereğince düşürül
mesine karar verilmiştir. 

Adresi meçhul olan sanık Sabah Kavun'a tebliği yerine geçerli olmak üzere 
ilân olunr 1839 
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İskenderun İcra Ceza Hakimliğinden 

991/504 
Sanık Nüruttin Şanlı'nın Taahhüdü İhlal suçundan dolayı Mahkememizden 

verilen 9/9/1991 tarih ve 991/504-584 karar sayılı ilâmı ile bir ay süre ile hafif ha
pis cezası ile cezalandırılmış olup, karar kendisine tebliğ edilemediğinden, zabıta 
ca da açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete'de neşir tarihinden itiba
ren 15 günlük süre içinde kesinleşeceği ilân ve tebliğ olunur. 2504 

990/1131 
Sanık Mazlum Akzambak'm Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı 

Mahkememizden verilen 12/8/1991 tarih ve 1990/1131-1991/533 karar sayılı ilâmı 
ile on gün süre ile hafif hapis cezasına mahkum edilmiş olup, karar kendisine teb
liğ edilmediğinden ve zabıtacada açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete'de neşir tarihinden itibaren 
15 günlük süre içinde kesinleşeceği ilân ve tebliğ olunur. 

2505 

991/262 
Sanık Abdurrahman Saburlu'nun Mal beyanında bulunmamak suçundan 

dolayı Mahkememizden verilen 8/10/1991 tarih ve 1991/262-762 karar sayılı ilâmı 
ile ongun sure ile hafıfhapis cezasına mahkum olup karar kendisine tebliğ edile
mediğinden, zabıtaca da açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete'de neşir tarihinden itiba
ren 15 günlük süre içerisinde kesinleşeceği ilân ve tebliğ Olunur. 

2506. 

991/123 
Sanık Turgut Gün'ün Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı Mah 

kememizden verilen 24/9/1991 tarih ve 1991/123-642 karar sayılı ilâmı ile on gün 
süre ile hafif hapis cezasına karar verilmiş olup, karar kendisine tebliğ edileme
diğinden ve zabıtacada açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete de neşir tarihinden iti
baren 15 günlük süre içerisinde kesinleşeceği ilân ve tebliğ olunur. 

2507 

,1991/359 
Sanık Yaşar Halil Kızılkaya'nm Taahhüdü İhlal suçundan dolayı Mahkeme 

mizden verilen 17/9/1991 tarih ve 1991/359 - 610 karar sayılı ilâmı ile Biray süre ite 
hafif hapis cezası ile cezalandırılmış olup karar kendisine tebliğ edilemediğinden, 
zabıtacada açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete'de neşir tarihinden itibaren 
15 günlük süre içerisinde kesinleşeceği ilân ve tebliğ olunur. 

2508 
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İskenderun İcra Ceza Hâkimliğinden : 

691/228 
Sanık Metin Karakaş'ın Taahhüdü İhlal suçundan dolayı Mahkememizden 

verilen 12/8/1991 tarih ve 991/228 - 537 sayılı ilâmı ile biray süre ile hafif hapis ce
zasına karar verilmiş olup, karar kendisine tebliğ edilemediğinden ve zabıtacada 
açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Iş bu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete'de neşir tarihinden itiba
ren 15 günlük süre içerisinde kesinleşeceği ilan ve tebliğ olunur. 

2509 

991/473 
Sanıklar Selahattin Gediz, ve Perihan Gediz'in Mal Beyanında Bulunmamak 

suçundan dolayı Mahkememizden verilen 9/9/1991 tarih ve 991/473 - 574 sayılı ilâmı 
ile onar gün süre ile ayrı ayrı hafif hapis cezası ile cezalandırılmış olup, karar 
kendilerine tebliğ edilemediğinden, zabıtaca da açık adresleri bulunamadığından 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararının sanıklara Resmi Gazete'de neşir tarihinden 
itibaren 15 günlük süre içerisinde 'kesinleşeceği ilân ve tebliğ olunur. 

2510 

990/275 
Sanık Hakkı Pendirli'nin Mal Beyanında Bulunmamak sucundan dolayı 

Mahkememizden verilen 20/8/1990 tarih ve 990/275 - 478 karar sayılı ilâmı ile on 
gün süre ile hafif hapis cezası ile cezalandırılmış olup, karar k&ndisine tebliğ edile
mediğinden zabıtacada açık adresi bulunamadığından ilânen tebliğine karar ve 
rilmıştir. 

İş bu mahkumiyet kararının sanığa Resmi Gazete'de neşir tarihinden itiba
ren 15 günlük süre içerisinde kesinleşeceği ilân ve tebliğ olunur. 

2511 

• 
Ankara 2. İcra Ceza Hâkimliğinden -, 
E. No : 1991/1816 
K. No : 1991/2002 
Müşteki Yapı Kredi Bankası A.Ş. Vek. Av. Ayten Örenbaş tarafından sanık 

Gönül Konakçı (Hüseyin. Ferhane oğlu Sungurlu 1959 D.lu, Çorum Sungurlu/Bey-
yurdu, K: 74, C: 035-02, S: 71'de nüf. Kay. Halen-. Atatürk Bul. Butik Bindallı No: 69/39 
Ankara'da mukim) hakkında Ankara 6. İcra Müdürlüğünün 1991/6980 sayılı dos
yasından mal beyanında bulunmamak suçundan açılan davanın mahkememizde 
yapılan açık yargılama sonunda; 

Sanık Gönül Konakçı'nm Mal beyanında bulunmamak suçundan dolayı mah
kememizin ı/n/1991 tarih 1991/1&16 Esas 1991/2002 sayılı karan ile sanığın 10 gün 
hafif hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup kararın tebliği için sanık 
adına çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan tahkikattada 
tebligata yarar adresi meçhul kalmakla sanığın mahkumiyetine dair kararın sanığa 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Mahkumiyet karan yerine kaim olmak üzere sanık Gönül Konakçı'ya gaze
tede ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 2286 
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Ankara 3. İcra Ceza Hakimliğinden : 

1991/2032 
Sebahat ile M . Kemal'dan olma 1969 doğumlu, Mal Beyanında Bulunmamak 

suçundan sanık Sedat Kökrüklü aleyhine yapılan yargılama sonunda Mahkememi
zin 1991/2032 Esas ve 1991/2247 sayılı ilâmı ile 10 gün hafif he.pis cezası ile cezalan
dırılmasına karar verilmiş, Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığmdn mah
kumiyet kararının sanığa ilânen tebliğine karar verilmdştir. 

İş bu kararın sanığa ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2223 

1991/1169 
Musa ile Mamel'den olma 1959 doğumlu, Mal Beyanında bulunmamak su

çundan sanık Erol Şahin aleyhine yapılan yargılama sonunda Mahkememizin 
1991/1169 Esas ve 1991/1795 sayılı ilâmı ile 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandı
rılmasına karar verilmiş, Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından mah
kumiyet kararının sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu kararın sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2234 

Ankara 6. İcra Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1991/1798 
K. No :' 1991/2237 
Müşteki : Adnan öna l 
San ilk : Kazım lAkkerman, 
Suç : Taahhüdü İhlal 
Taahhüdü ihlal suçundan sanık Kazım Akkerman Feris ile Makbule'den ol

ma 1956 D.lu Keskin Köprü Köyü Fatih Mah. Nüf. Kayıtlı olup halen Cevizlidere 
Mah. 141. Sok. No: 17 Balgat Ankara adresinde oturur sanık Kazım Akkerman hak
kında hakimliğimizce l.l.K.'nun 340. maddesine göre bir ay hafif hapis cezası ile 
tecziyesine karar verildiği tüm aramalara rağmen bulunup kararın tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin-
de sanıktan tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur. 2280 • 

Samsun 5. İcra Hâkimliğinden : 

1992/151 
Müflisin Adı Soyadı, İkametgahı : Batel Bakır İzabe Döküm Sanayii Tic. A.Ş. 

Kirazlık — Samsun. 
Yukarıda yazılı Batel Bakır Izpbe Döküm Sanayii Tic. A.Ş. hakkında Samsun 

Ticaret Mahkemesi sıfatı ile 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/12/1991 tarih ve 
1991/380-639 sayılı kararı ile 28/12/1991 Perşembe günü saat 11.35'de iflasın açıl
masına karar verilmiştir. 

1.1.K nun 166. maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. 
2181 
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Ankara 5. icra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1146 
Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Selahattin Toprak, Yeni Etlik Cad. 6. 

Adalararası Sok. 5/4 Etlik/Ankara adresinde mukim, adına açılmış bulunan davanın Mahke
memizde yapılan duruşması sonunda; 

Sanık Selahattin Toprak'ın Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı Mahkeme
mizin 27/9/1991 tarih ve 1991/1146 esas, 1991/1439 karar sayılı ilâmı ile sanığa 10 gün hafif 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkartı
lan davetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikatdada tebligata yarar adresi meç
hul kalmakla sanığın mahkumiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararı sanığa tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1571 

1991/1344 
Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Kemal Erdem, Yunus Emre Cad. 40/2 

İncirli/Ankara adresinde mukim, adına açılmış bulunan davanın Mahkememizde yapılan du
ruşması sonunda; 

Sanık Kemal Erdem'in Mal Beyanında Bulunmamak Suçundan dolayı Mahkememizin 
4/11/1991 tarih ve, 1991/1344 esas, 1991/1946 karar sayılı ilâmı ile sanığa lOgÜn hafif hapis 
cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkartılan dave
tiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikattada tebligata yarar adresi meçhul kal
makla sanığın mahkumiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararı sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1572 

1991/1146 
Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanrk Zeynep Toprak, Yeni Etlik Cad. 6. Ada

lararası Sok. 5/4 Etlik/Ankara adresinde mukim, adına açılmış bulunan davanın Mahkeme
mizde yapılan duruşması sonunda; 

Sanık Zeynep Toprak'ın Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı Mahkememi
zin 27/9/1991 tarih ve 1991/1146 esas, 1991/1439 karar sayılı ilâm ile sanığa 10 gün hafif ha
pis cezası ile cezalandırılmasınaıkarar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkartılan 
davetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikattada tebligata yarar adresi meçhul 
kalmakla sanığın mahkumiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararı sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1573 

Ankara 7. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1592 
K. No : 1991/2049 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Ankara Altındağ Pınarbaşı Köyü nüfu

suna kayıtlı Hürrem oğlu, Hüsniye'den olma, 1950doğumlu Mesut Cem Barım hakkında Hâ
kimliğimizden verilen 23/10/1991 tarih 1991/1592 esas 1991/2049 sayılı kararı ite İ.İ.K-'nun 
337. maddesi gereğince 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, 
tüm arama ve araştırmalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan 
tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur. 1574 



24 Şubat 1992 — Sayı : 21152 RESMt GAZETE Sayfa; 63 

Ankara 7. icra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/857 
K. No : 1991/1990 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık istanbul Beyoğlu Kadtmehmet Mahallesi 

nüfusuna kayıtlı Kemal oğlu, 1949 doğumlu M . Haluk Ar hakkında Hâkimliğimizden verileri 
18/10/1991 tarih ve 1991/857 esas 1991/1990 sayılı kararı ile t.İ.K.'nun 337. maddesi gere
ğince 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm arama ve araş
tırmalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

ilân tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan tahsil edi-
leceği ilânen tebliğ olunur. 1577 

E. No: 1991/1589 
K . No: 1991/2034 
Taahhüdü ihlal suçundan sanık Ankara Altındağ Pınarbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı Hür-

rem oğlu, Hüsniye'den olma, 1950 doğumlu Mesut Cem Barım hakkında Hâkimliğimizden 
verilen 23/10/1991 tarih ve 1991/1589 esas 1991/2034 sayılı kararı ile l.İ.K.'nun 340. madde
si gereğince bir ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm arama 
ve araştırmalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan 
tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur-. 1578 

Ankara 8. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1118 
Ziya ve Telli'den olma 1947 doğumlu, Taahhüdü ihlal suçundan sanık Kadir Polat aley

hine yapılan yargılama sonunda Mahkememi/in 1991/1118 esas ve 1991/1697 sayılı ilâmı ile 
1 Ay hatif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bu
lunamadığından mahkumiyetine kararının sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu kararın sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı karar 
yerine kaim olmak ü/ere ilânen tebliğ olunur. 1580 

Ankara 5. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1417 
Taahhüdü İhlal suçundan sanık Mithat Kale, 3. Cad. No: 7/A Demetevler/Ankara ad

resinde mukim, adına açılmış bulunan davanın Mahkememizde yapılan duruşması sonunda; 
Sanık Mithat Kale'nin Taahhüdü İhlal suçundan dolayı Mahkememizin 4/10/1991 ta

rih ve 1991/1417 esas, 1991/1543 karar sayılı ilâmı ile sanığa 1 ay hafif hapis cezası ile mah
kumiyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkartılan davetiye bila tebliğ 
iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikattada tebligata yarar adresi meçhul kalmakla sanığın mah
kumiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararı sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1581 
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Ankara 5. İcra Ceza Hâkimliğinden : 
1991/1237 
Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Kemal Erdem, Yunus Emre Cad. 40/2 

İncirli/Ankara adresinde mukim, adına açılmış bulunan davanın Mahkememizde yapılan du
ruşması sonunda; 

Sanık Kemal Erdem'in Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı Mahkememizin 
18/10/1991 tarih ve 1991/1237 esas, 1991/1685 karar sayılı ilâmı ile sanığa lOgün hafif hapis 
ce/ası ile mahRumiyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkartılan dave
tiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikattada tebligata yarar adresi meçhul kal
makla sanığın mahkumiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet karan sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1582 

1991/1237 
Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Sabri Erdem, Yunus Emre Cad. 40/2 İn

cirli/Ankara adresinde mukim, adına açılmış bulunan davanın Mahkememizde yapılan du
ruşması sonunda; 

Sanık Sabri Erdem'in Mal Beyanında Bulunmamak suçundan dolayı Mahkememizin 
18/10/1991 tarih ve 1991/1237 esas, 1991/1685 karar sayılı ilâmı ile Sanığa 10 gün hafif hapis 
cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık adına çıkartılan da
vetiye bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan tahkikattada tebligata yarar adresi meçhul kal
makta sanığın mahkumiyetine dair karar sanığa ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu mahkumiyet kararı sanığa ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa
yılacağı karar yerine kaim olmak ür.ere ilânen tebliğ olunur. 

1583 

Ankara 4. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1991/1919 
K. No : 1991/2034 
Mahkememizden verilen 15/11/1991 gün 1991/1919-2034 sayılı ilâmla Çaykara İlçesi 

Ataköy Mah. nüfusunda kayıtlı Al i Kemal ve Rahime'den olma 1946 D.lu Ahmet Yılmaz'ın 
l.I.K.nun337 maddesi gereğince 10 gün hafif hapis cezasına karar verilmiş, verilen gıyabi ka
rar tüm aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, tebliğin ilânen ya
pılmasına karar verilmiştir. 

İş bu ilânın Resmi Gazete'de yayınlandıktan 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayıla
cağı hususu ilânen tebliğ olunur. 1745 

Kartal İcra Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1991/161 
K. No : 1991/343 
Alacaklı Nevzat Kılıç vekili Av. Bekir Uluğ'un yaptığı icra takibi sırasıda ödeme emri

nin tebliğine rağmen süresinde mal beyanında bulunmadığından, borçlu sanık Mehmet Dol
ma Halil ve Mediha'dan olma 1961 D.lu Gaziantep, İslahiye, Yesemek C: 082/01 S: 64 K: 
66 da nüfusa kayıtlı, olup halen Kazımkarabekir Mah. Adem Yavuz Caddesi Irmak Sokak 
No: 21 Ümraniye adresinde oturur I.t.K.nun 3222 sayılı Kanunla değişik 337 maddesi gere
ğince 10 gün müddetle hafif hapis cezasına dair mahkememizden verilen 8/5/1991 
1991/161-1991/343 karar sayılı ilâmı bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen teb
liğine ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 

1756 
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Aydın İcra Ceza Hâkimliğinden : 

1991/1874-2691 
Taahhüdü ihlal suçundan sanık Hüseyin Avni ve Şadiye oğlu 1968 D.lu, Görele Tekgöz 

Köyünden Serhat Emanet hakkında 4/9/1991 gün ve 1991/1874 esas, 1991/2691 karar sayılı 
ilâmı ile İ.Î.K.nun 3222 sayılı Kanunla değişik 340/1. maddesi gereğince bir ay hafif hapis 
cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın gıyabında verilmiş olup 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince bu hükmün Resmi Gazete'de ilânen tebli
ğine, ilân tarihinden itibaren 7 gün sonra kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

1823 

1991/1862-3187 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet ve Sultan oğlu 1953 D.lu Şuhut 

Çakırözü Köyünden Şeref Cengiz hakkında 10/10/1991 gün ve 1991/1862 esas, 1991/3187 
karar sayılı ilâmı ile İ.Î.K.nun 3222 sayılı Kanunla değişik 337/1. maddesi gereğine 10 gün 
hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın gıyabında verilmiş olup 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28. 29 ve müteakip maddeleri gereğince bu hükmün Resmi Gazete'de 
ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 7 gün sonra kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

1824 

Kartal İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1990/946 
K. No : 1991/380 
Alacaklı Hüseyin Aşık vekili Av. Fevzi Helvacıoğlu'nun yapUğı icra takibi sırasında 

taahhütte bulunduğu ve süresinde borcunu ödemediğinden borçlu sanık Melih Toygun Sela-
hattinveSabahat'tan olma 1961 D.lu Sivas, Merkez, Akdeğirmen C: 001/01 S: 054 de nüfusa 
kayıtlı olup halen EAS Sitesi 5. Sokak No: 13 D: 3 Rahmanlar'da ikamet eder İ.Î.K.nun 3222 
sayılı Kanunla değişik 337. maddesi gereğince 10 gün müddetle hafif hapis cezasına dair mah
kememizden verilen 29/5/1991 tarih ve 1990/946-1991/380 karar sayılı ilâmı bunca aramala
ra rağmen sanığa tebliğ 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29-30 ve 31 maddeleri gereğince Resmi 
Gazete'de ilânen tebliğine, ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tebligatın yapılmış sayıla
cağına karar verildi. 1755 

• 
Ankara 7. İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1991/1743 
K. No : 1991/2147 
Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Kars, Selim Yukankotanlı Köyü nüfusu

na kayıtlı Hüseyin ve Cesmi'den olma 1961 doğumlu Bahtiyar Özer hakkında Hâkimliğimiz
den verilen 1/11/1991 tarih ve 1991/1743 esas 1991/2147 sayılı kararı ile l.l.K.'nun 337. maddesi 
gereğince 10 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup bugüne kadar 
tüm arama ve araştırmalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğine karar ve
rilmiştir. 

lân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ editmiş sayılacağı ilân ücretinin sanıktan tahsil 
edileceği ilânen tebliğ olunur. 1753 
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Ankara 2. icra Caza Hakimliğinden : 

E. No. : 1990./71ia 
K . No. •„ 1991/1100 
Müşteki, Aslan Tekstil Ür Tic. A.Ş. Vek. Av. Cemali Celil Güngör tarafından 

sanık Albdurraıhman Er (Ahmet, Şükriye oğlu,. Köse, 1954 D. m, Kastarmonu/Tas-
köprü/Köse K, C: 18, K 29, S: 187'de Nüf. Kay. Halen TEK RÖA Grup Md. K : 18, 
Bahçelievler/ANK. veya TEK Trafo Merkezi Osmaniye Köyü Sincan/ANK. da otu
rur) hakkında Ankara 20. icra Müd 1991/1139 sayıü dosyasından Mal Beyanında 
bulunmamak sucundan açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılama so
nunda; 

Sanık Abdurrahıman Er'in M.B.B. suçundan dolayı mahkememizin 3/6/1991 
tarih 1991/719 Esas 1991/1100 sayın- karar ı ile sanığın ıo. gün hafif hapis cezası 
ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup, kararın tebliği için sanık acuna çıkartılan 
davetiye bila tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan tahkikattada tebligata yarar ad
resi meçhul kalmakla sanığın mahkûmiyetine dair kararın sanığa ilânen tebliğine 
karar verilmiştir. 

Mahkûmiyet kararı yerine kaim olmak üzere sanık Abdurrahman Er'e Ga-
zete'de ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 1919ı 

• — • 

Sankamış 9 . Tümen Komutanlığı Asker! Hâkimliğinden ; 

E. No: 1991/81 
K. No: 1991/381 
Memuriyet görevini ihmal suçundan sanık Tekirdağ İli, Saray İlçesi nüfusuna kayıtlı 

istanbul-Kadıköy, Suadiye Turşucu Deresi Sokak 27/6 adresinde oturur terhisti Atğm. Mus
tafa Bedretün ve Melahat Oğ. 1959 D.lu Bülent Sürmen'in yokluğunda, T.C.K.nun 230/2, 
T.C.K.nun 59 647 S.K.nun 4-6 ve 353 S.K.nun 16 ncı maddeleri uyarınca verilmiş bulunan 
Kırkbeşbin lira Ağır Para cezası, İki Ay Onbeş Gün Memuriyetten Mahrumiyet cezası ve erte
lenen aslı ve fer'i cezaları ile 364.847,— T L . hazine zararının yarısının alınmasına dair hük
mün sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 7201 saydı Tebligat K.nun 
28 ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine 
ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar 
verilip açıklandı. 3676 / 1-1 

Sankamış 9 . Piyade Tümen Komutanlığı Asker! Hakimliğinden : 

E . No: 1991/176 
K. No: 1991/907 
Firar suçundan sanık Tokat İli Zile İlçesi Kireçli Ky. nüfusuna kayıüı A . Mescid Bala 

Mah. S. Tezer Cad. No: 20 Zile adresinde oturur. A l i Rıza oğlu 1967 D.lu, Dursun Tural'ın 
yokluğunda As. C. K.nun 66/1-B, 73, T.C.K.nun 59 ncu maddeleri gereğince verilmiş bulu
nan üç Ay hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edi
lemediğinden; 7201 S.lı Tebligat K. nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özeünin 
Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesin
leşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 3753 / 1-1 
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Sarıkamış 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden : 

E. No: 1990/2033 
K. No: 1990/1241 
Firar suçundan sanık Ağrı-EIeşkirt İlçesi Sadaklı Köyü nüfusuna kayıtlı ve oturur 

DarhaI-10. Hd. Tb. 4. BI. den terhisti er. Selim oğlu 1969 D.lu Sürmeli Kazak'ın yokluğunda 
As. C. K. nun 66/1-A, 73 ve T.C.K.nun 59 ncu maddeleri gereğince verilmiş bulunan Altı 
Ay hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunamadığından tebliğ edilemediği; 7201 
S.lı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir 
defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilâ
nen karar verildi. 3663 / 1-1 

E. No: 1990/241 
K. No: 1990/797 
Firar suçundan sanık Aydın İli Nazilli İlçesi Turan Mah.-Nüf. Kyt. ve oturur. Sarıka

mış 9. Top. A . 3. Top. Tb. 3. Bu'dan terhisti er. Mehmet Al i oğlu 1953 doğumlu, Sebahattin 
Yalçıntepe'nin yokluğunda As. C. K. nun 66/1-A ve T.C.K.nun 59 ncu maddeleri gereğince 
verilmiş bulunan Altı Ay hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunamaması se
bebi ile tebliğ edilemediğinden; 7201 S.lı. Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince 
hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden onbeş gün son
ra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3664 / 1-1 

E; No: 1991/493 
K. No: 1991/514 
Bakaya suçundan sanık Kars İli Hanak İlçesi Börkköyü nüfusuna kayıtlı Ankara İli 

Demetevler 12 Cad. 29 Sokak No: 10/2 oturur. Ziyaettin oğlu 1966 D.lu, Tunay Polat'ın yok
luğunda As. C. K.nun 63/1-A, T.C.K.nun 59, 647. S.lı K.nun4 ve 5 inci maddeleri gereğince 
verilmiş bulunan Üçyüzyetmişbeşbin Türk Lirası ağır para cezasına ilişkin hükmün sanığın 
adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden; 7201 S.lı. Tebligat K.nun 28 ve mü
teakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3665 / 1-1 

San kamış 9. Tümen Komutanlığı Askerî Hâkimliğinden : 

E . No: 1991/503 
K. No: 1991/1005 
İzin tecavüzü suçundan sanık 9. Tüm. Kşf. Bl . den terhisli er Akif oğlu 1964 D.lu Balı

kesir İli M.Kemalpaşa Caddesi Sudeposu Üstü No: 11'de oturur A l i Alp'in yokluğunda As. 
C. K.nun 66/1-B ve T.C.K.nun 59 ite 353 S.K.nun 251/1 maddeleri uyarınca verilmiş bulu
nan on aylık hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özeti
nin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş gün 
sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3666 / 1-1 
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Sarıkamış 9. Tümen Komutanlığı Askerî Hâkimliğinden ; 

E. No: 1991/669 
K. No: 1991/1067 
Emre itaatsizlikte ısrar suçundan sanık Mardin tli Nusaybin İlçesi Açıkyay Köyü nüfu

suna kayıtlı, Nusaybin İlçesi Kışla Mahallesi, Sarıgül Sokak No: 2/2'de oturur terhisli er Ta-
cettin Oğ. 1970 D.lu Kemal Yıldız'ın yokluğunda As. C.K.nun 87 nci maddesi uyarınca verilmiş 
bulunan yedi gün hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ 
edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özeti
nin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün Onbeş gün 
sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3667 / 1-1 

E. No: 1991/470 
K. No: 1991/502 
Hava değişimi tecavüzü suçundan sanık terhisli er Aydın İli Koçarlı İlçesi Dede Köyü 

nüfusuna kayıtlı Aydın tli Zafer Mahallesi Arzu Apt. Kat. 3 No: 9'da oturur A . İhsan Oğ. 
1969 D.lu Mustafa özen'in yokluğunda As. C. K.nun 66/1-B, 73, T.C.K. nun 59/2 ve 353/251 
nci maddeleri uyarınca verilmiş bulunan beş aylık hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın adre
sinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve mütea
kip maddeleri-uyannca hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ 
tarihinden itibaren hükmün onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açık
landı. 3668 / 1-1 

E. No: 1991/126 
K. No: 1991/932 
Firar suçundan sanık İstanbul-Kadıköy, Cemiltopuzlu Cad. Hakkıbey Apt. 109/15 de 

oturur 9. Tüm. Shh. Tb. Ambulans BI. de görevli olup halen firarda olduğu bildirilen M . Fu
at Oğ. 1959 yılında Fahriye'den doğma, Shh. Er Murat Özbek'in yokluğunda, As. C.K.nun 
66/2-C, T.C.K.nun 59/2 ikişer defa T.C.K.nun 71 ve 353 S.K.nun25l nci maddeleri uyannca 
verilmiş bulunan yirmi aylık hapis cezasına ilişkin hükmün sanığın firarda bulunması sebebiy
le tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hü
küm özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün 
onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3670 / 1-1 

E. No: 1990/1716 
K. No: 1990/972 
Bakaya kalmak suçundan sanık Muş İli Hasköy İlçesi Sayanlar Mahallesi nüfusuna ka

yıtlı ve aynı yerde oturur Ahmet Oğ. 1969 D.lu Cahit Hergül'ün yokluğunda As. C. K.nun 
63/1-A, T.C.K. nun 59 ve 647 S.K.nun 4 ve 5 nci maddeleri uyarınca verilmiş bulunan Üçyüz-
yetmişbeşbin Türk lirasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özetinin 
Resmi Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş gün son
ra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3675 / 1-1 
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Sarıkamış 9. Piyade Tümen Komutanlığı Askerî Hakimliğinden : 

E. No : 1991/78 
K. No : 1991/1013 
Mükerrer izin tecavüzü suçundan sanık Ankara ÎIi Merkez Nüfusuna kayıtlı, Ertuğrul-

gazi Mah. Şehit İsmail Kılıç Sokak Kalem Apt. 29/2 Cebeci -Ankara adresinde oturur, Göle-
51.Tüm.ls.Svş.Tb.2.Bl.'den terhisli er Osman ve Suzan oğlu 1957 D.lu, İbrahim Becenek'in 
yokluğunda As.C.K.nun 66/2-C, 73, T.C.K.nun 59 ve 353. S.lı K.nun 251 nci maddeleri uy-
rınca verilmiş bulunan Beş Ay Hapis Cezası'na ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunama
ması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 nci ve müteakip maddeleri 
uyarınca Resmi Gazete bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün sonra 
kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 3669 / 1-1 

E. No : 1991/99 
K. No : 1991/1027 
Müteaddit firar suçundan sanık K.Maraş İli Afşin ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Nüfusuna 

kayıtlı aynı yer Elbistan Cad. No: 242 adresinde oturur, İhsan oğlu 1958 D.lu, Ayhan Vural'
ın yokluğunda As.C.K.nun 66/1-A, 68, 66/1-A, -T.C.K.nun 59 maddesinin İki kez tatbiki, 
71 nci maddesi ve 353. S.lı K.nun 251 nci maddeleri gereğince verilmiş bulunan On Ay Beş 
Gün hapis Cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edileme
diğinden; 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 nci ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de 
bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına 
ilânen karar verilip açıklandı. 3671 / 1-1 

E. No : 1991/70 
K. No : 1991/1037 
İzin tecavüzü suçundan sanık Erzurum İli Çat İlçesi Başköy Nüfusuna kayıtlı Arapza-

de Dergahı tplikçi Sokak No: 27 Beyoğlu-İstanbul adresinde oturur, Teyfik oğlu 1965 D.lu, 
Yılmaz Yıldırım'ın yokluğunda As. C. K.nun 66/1-B, T.C.K.nun 59 ve 353. S.lı K.nun 251 
nci maddeleri uyarınca verilmiş bulunan Altı' Ay Hapis Cezasına ilişkin hükmün sanığın adre
sinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 nci ve 
müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir defa ilânen-tebliğine ve 
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açık
landı. 3672 / 1-1 

E. No : 1991/86 
K. No : 1991/1026 
İzin tecavüzü suçundan sanık Ankara tli Kalecik İlçesi Bugrak Köyü Nüfusuna kayıtlı 

ve oturur Ahmet oğlu 1960 D.lu, Ömer Günal'ın yokluğunda As.C.K.nun 66/1-B, T.C.K.nun 
59 ve 353. S.lı K.nun 251 nci maddeleri gereğince verilmiş bulunan Beş Ay Hapis Cezasına 
ilişkin hükmün sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilemediğinden; 7201 sayılı 
Tebligat K.nun 28 nci ve müteakkip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de bir 
defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren-onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilâ
nen karar verilip açıklandı. 3673 / 1-1 

E. No : 1991/330 
K. No : 1991/646 
Firar suçundan sanık İstanbul tli Eminönü Nüfusuna kayıtlı aynı yer Nabzızade Sokak 

Zehrahanım Apt. No: 2/2 adresinde oturur Namıkkemal ve Rahime oğlu 1965 D.lu, Selçuk 
Kurumsuz'un yokluğunda As.C.K.nun 66/1-A, T.C.K.nun 59 ve 353/S.Iı K.nun 251 nci mad
deleri gereğince verilmiş bulunan Beş Ay Hapis Cezasına ilişkin hükmün sanığın adresinde 
bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden; 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 nci ve mütea
kip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tari
hinden itibaren onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilânen karar verilip açıklandı. 

3674 / 1-1 
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AÇIK ARTIRMA Y O L U Y L A SATILACAK GAYRİMENKUL 
(DÜKKAN) SATIŞ İLÂNI 

Tasarrufları Korama Fonu Başkanlığı Ankara 6 Nolu Banker Tasfiye Kurulu Adına 
Kırıkkale 3. İcra Müdürlüğünden : 

Dosya No: 1992/69 Tal. 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker GÜNTAŞ Yöneticisi Emin GÜNDÜZ'e 

ait aşağıda nitelik ve bedeli yazılı dükkan Kırıkkale icra Müdürlüğünce açık artırma yoluyla 
satılacaktır. 

SATIŞA KONU DÜKKANIN ÖZELLİKLERİ : 
Dükkan; Kırıkkale İli, 1. Bölge Kurtuluş Mahallesi, Karadeniz Cad. Sokak, Kurtçu mev

kii, 55 Pafta 238 ada, 1315 parsel'de 596 m"lik arsanın 1/2'si üzerinde olup, Belediye ve imâr 
hudutları dahilindedir. 

Kırıkkale Çorum Devlet yolu üzerine Sanayi Çarşısı girişi, Karadeniz Caddesi üzerinde 
tek kati B. A . Karkas sistemde inşaa edilmiş sobalı işyeridir. Taşınmaz kat irtifaktı olup, ruh
sat ve pı ojesi 2 kata göre alınmış, 16 bağımsız bölümlü ise de yerinde tek katlı olarak inşaa 
edilmiş ve 13 bağımsız bölüm vardır, iskân ruhsatı alınmamış elektrik ve su mevcuttur. Du
varlar daz sıvalı, tavanlar sıvasızdır. Doğramalar demir, taban kaplamaları grobetondur. 

Kiracı satışın kesinleşmesini müteakip İcra Müdürlüğünce çıkartılacaktır. 
a) 1 No'lu Dükkan 32/596 arsa paylı olup, muhammen bedeli 44.000.000,— TL. 'dir. 
SATIŞ ŞARTLARI: 
a) Dükkan 1991 yılı değeri karşısında yazılmıştır. 
b) Satış peşin para ve açık artırma suretiyle yapılacak, bedeli satışın yapıldığı gün ve 

saatte tahsil edilecektir. 
c) Satışa katılacak olan kişiler muhammen bedelin % 20'si tutarındaki teminat karşı

lığı parayı satış öncesi Kırıkkale icra Müdürlüğü'ne yatıracaklardır. 
d) Kamu Kurum ve Kuruluşları satışa yukarıdaki bendde belirtilen teminat aranmak

sızın katılabilirler. 
e) 1. Satışta muhammen bedelin % 75 'inden aşağı olmamak kaydiyle saüş yapılacaktır. 
f) Satışın yapıldığı günü takibeden 7 gün içinde, saUş bedelinin % 15'inden aşağı ol

mamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunan
lar arasında satıştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılacak 
ve satış en çok artıranın üzerinde bırakılacaktır. 

Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit, 
banka teminat mektubu ve Devlet Tahvili şeklinde Kırıkkale İcra Müdürlüğü'ne veya gösteri
lecek banka hesabına yatıracaklardır. Aksi halde teklifleri kabul edilmiyecektir. 

AÇIK ARTIRMA Y A P I L A C A K SATIŞIN GÜNÜ-SAATt VE YERİ: 
a) Açık artırmayla yapılacak satış 20/4/1992 tarih Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.30 

arasında Kırıkkale İcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 
b) 1. Satışta % 75'ine fiyat bulmadığı takdirde ikinci satış 30/4/1992 tarih Perşembe 

günü İ.İ.K. 'nun 129. maddesi gereği % 40'dan açılarak aynı yer ve aynı saatte tekrarlanacaktır. 
c) Tasfiye Kurullarında görevli olanlar satışa iştirak edemezler. 
d) Satışla ilgili masraflar, ayrıntısız vergi, resim, harç, ücret ve ihaleye ilişkin her tür

den giderler alıcıya aittir. 
e) Satıştan saüş bedelinin % 12'si tutarında K.D.V. alınacaktır. 
f) Satışla ilgili şartname Kurulumuzdan ve İcra Müdürlüğü'nün 992/69 Tal. dosya

sından temin edilebilir. 
g) Satışa iştirak edenler, gayrimenkulu görmüş ve olduğu haliyle almayı kabul ederler. 
İlân olunur. 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

FAKS RULOSU SAT İNALI NACAKTIR. 

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Safı nal ma Müdürlüğünden : 

1 — Bankamız ihtiyacı için ( + )(-) 5 gram toleransla 60 gr/m J 5.000 adet 216 mm x 50 
m. 5.000adet 216 mm x 100 m ile 5.000 adet 210 mm x 100 m ebadında 15.000 edat faks ru
losu satınalınacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Var
lık Mahallesi Trafo Durağı Karşısındaki Hizmet Binasından, İstanbul'da Aksaray'daki İstan
bul Bölge Müdürlüğümüzden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları engeç 
9/3/1992 günü, 15.30'a kadar Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine 
getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
3283 / 2-2 

YURTDIŞINDAN KİMYASAL MADDE SATINALINACAKTIR. 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Aliağa Petroldmyı Komplek-
skiden : 

1 — Aliağa Petrokimya Kompleksi tesislerinde bulunan Aromatikler Fabrikası ihtiya
cı 19.000 Kg. Oxidation Catalyst (Ring type) (vanadium pentaoxide) ve 2500 Kg. Innert Ball 
kimyasal malzemesi yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edecek firmalar bu işlere ait şartnameyi PETKİM Petrokimya Hol
ding A.Ş. Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya Kompleksi'nin iş yerindeki Dış Alım Müdür-
lüğün'den temin edebilirler. 

3 — Şartnameye uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları en geç 23/3/1992 günü 
saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulunacak şekilde gönderil
miş veya elden teslim edilmiş olacaktır. Postadaki gecikme hiçbir şekilde nazarı dikkate alın
mayacaktır. 

4 — Teklif Zarflarının üzerinde 92-A3-0205 nolu dosyaya aittir ifadesi butunacakur. 
5 — Bu iş için teklif verecek firmalar % 5 nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Kat'i 

teminat kesinleşecek sipariş tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Geçici Teminatsız teklifler de
ğerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 — Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yap
makta tamarrfen serbesttir. 

3281 / 2-2 
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O R M A N EMVALLERİ SATILACAKTIR. 
Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Orman işletmesi Dursunbey Müdürlüğünden : 

D E P O S U N U N . Cins-Nevi Miktarı Parti Muh.Bed. % 3 Tem. 
Adı Yol Durumu Boyu ve Sınıfı M ' . Adedi (TL.) (TL.) 

Tarlabaşı Asfalt I.S.N.B.Çk.Tomruk 40.809 3 1.300.000 1.600.000 
I.S.K.B.Çk.Tomruk 62.104 4 1.200.000 2.250.000 

ti 11 II.S.N.B.Çk.Tomruk 249.605 11 1.051.500 7.900.000 
>) ti II.S.K.B.Çk.Tomruk 189.083 12 1.000.000 5.700.000 
»» 11 III.S.N.B.Çk.Tomruk 507.982 14 557.100 8.500.000 
>» 11 III.S.K.B.Çk.Tomruk 201.924 9 500.200 3.100.000 
>» 

t 1 Çk.Sanayi Odunu 296.502 21 198.000 1.800.000 

T O P L A M 1548.009 74 30.850.000 

1 — İşletmemiz Tarlabaşı deposunda mevcut orman emvallerinden yukarıda cins, nevi 
ve miktarları yazılı 74 parti halindeki orman emvali mal bedelinin % 50'si ve yıllık % 42 üze
rinden altı aylık vade faizi karşılığında limit dahili müddetsiz banka teminat mektubu, bakiye 
mal bedeli ve vergiler peşin alınmak suretiyle 1 nolu model şartname uyannca açık artırmalı 
olarak satışa çıkarılmıştır. Verilen banka mektuplarının ilk üç ay içerisinde nakte çevrilmesi 
halinde tahakkuk ettirilen vade faizi iade edilecektir. 

2 — Açık artırma 9/3/1992 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.00'de İşletmemiz 
satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Gene! Müdürlüğü, 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Sındırgı, Simav, 
Orhaneli ve Tavşanlı İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Taliplilerin belirtilen gün saat 12.00'ye kadar belgelerini ibraz ederek geçici temi
natlarını İşletmemiz veznesine yatırarak ihale saatinde teminat makbuzları ile birlikte komis
yona başvurmaları şarttır. 

Not : Normal vade faizi % 42 
gecikme faizi ise % 84 tür. 3658 / 1-1 

MUHTELİF SAÇ VE ÇELİK JÜT KANAVİÇE, K U M 
TORBASI SATINALINAGAKTIR. 

Ankara Jandarma İkmal Merkezi 2 Nolu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacak olup, ihalesi Ankara-
Güvercinlik J. İkmal Merkezi 2 Nolu J. İhale Kom. Bşk.lığında yapılacaktır. Tahmini bedel 
tutan, geçici teminatı, ihale tarih ve saati hizalarında gösterilmiştir. Teknik ve Kapalı Zarf 
şartnameleri iş günlerinde Ankara-Güvercinlik J. İkmal Merkezi Komutanlığında görülebilir. 
İsteklilerin Yasal ve şartnamede istenen belgeleri ile örneğine uygun teklif mektuplarını ihale 
saatine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, her türlü gecikmenin kabul 
edilmeyeceği duyurulur. 

Tahmini 
Bed.Tut. Geç.Tem. İhalenin 

Malzemenin Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Tarih ve Saati 

Muhtelif Saç ve Çelik 11 Kalem 45.300.000 1.359.000 6 Mart 1992 
Saat: 11.00 

Jüt Kanaviçe Kum 40.000 Adet 180.000.000 5.400.000 6 Mart 1992 
Torbası (36x85) Saat: 11.30 

3659 / 1-1 
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İNŞAAT ÎŞLERl YAPTIRILACAKTIR 
İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından : 

1 —- Gaziosmanpaşa Belediye Encümenince aşağıda nitelikleri yanlı olan işler 2886 sa
yılı Devlet ihale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

S. 
No İşin Adı 

Keş.Bed. Geç.Tem. İhale Son Mür. 
(TL.) (TL.) Günlü ve Saati- Mür.Tarilıi 

1.95C.OOO.OOO + KDV 58.500.000 10/3/1992 14.00 2/3/1992 17.30 

1.650.000.000 +KDV 49.500.000 10/3/1992 14.30 2/3/1992 17.30 

2.500.000.000 +KDV 75.000.000 10/3/1992 15.00 2/3/1992 17.30 

1.350.000.000 +KDV 40.500.000 10/3/1992 15.30 2/3/1992 17.30 

2.100.000.000 +KDV 63.000.000 12/3/1992 14.00 4/3/1992 17.30 

850.000.000 +KDV 25.500.000 12/3/1992 14.30 4/3/1992 17.30 

500.000.000 +KDV İ 5.000.000 12/3/1992 15.00 4/3/1992 17.30 

1 50.Yıl Mh.I.Böl. 
Yol İnşaatı 

2 50.Yıl.Mh.II. 
Böl.Yol İnşaatı 

3 50.YıI Mh.IH. 
Böl.Yol.lnşaatı 

4 50.Yıl Mah.IV. 
Böl.Yol İnşaatı 

5 50.Yıl.Mh.V. 
Böl.Yol.lnşaatı 

6 Cebeci Cad.Bet 
Bord.Tro.lnşaatt 

7 K.deniz Mh.Bet. 
Bord.Tro.İnşaatı 
2 — Şartnameler mesai saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhaleye girebilmek için isteklilerin Kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinde belirtilen 

hususları yerine getirmeleri ve Yeterlik Belgesi almaya hak kazananların teklif mektuplarını ihale 
günü saat 13.30'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na havale ettirmeleri gerekmektedir. 

Telgrafla yapılan müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 3294/1 / 1-1 

İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Gaziosmanpaşa Belediye Encümenince aşağıda nitelikleri yazılı olan işler 2886 sa

yılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

S. 
No İşin Adı 

Keş.Bed. 
(TL. + KDV) 

Geç.Tem. 
(TL.) 

İhale 
Günü ve Saati 

Son Mür. 
Mür.Tarihi 

K.köy Daimi.Halk Pazar 
Yeri tkm.tnş. 
B.H.Paşa Mh.Daimi 
Halk Pazarı İnşaatı 
Yenidoğan Mh.Hizmet 
Binası İnşaatı 
K.köy Spor Sahası 
Kapalı Tri.İnş. 
Yıldıztabya Spor Sah. 
Tri.Mozaik Döş.ve Törf 
Serilmesi 

1.878.545.800 56.356.374 

800.000.000 24.000.000 

17/3/1992 14.00 9/3/1992 17.30 

17/3/1992 14.30 9/3/1992 17.30 

550.000.000 16.500.000 17/ 3/199215.00 9/3/1992 17.30 

1.300.000.000 39.000.000 17/3/1992 15.30 9/3/1992 17.30 

17.30 500.000.000 15.000.000 17/3/1992 16.00 9/3/1992 
2 — Şartnameler mesai saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhaleye girebilmek için isteklilerin Kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesinde belirtilen 

hususları yerine getirmeleri ve Yeterlik Belgesi almaya hak kazananların teklif mektuplarını ihale 
günü saat 13.30'a kadar İhaie Komisyonu Başkanlığı'na havale ettirmeleri gerekmektedir. 

Telgrafla yapılan müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İfân olunur. 3294/2/ 1-1 
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MUHTELİF GIDA MADDESİ SATINALINACAKTIR 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 

Hastanemiz 1992 yılı ihtiyaçları olan aşağıda cinsi miktarı muhammen bedeli tutarları, 
ilk teminatı ile ihale gün ve saati yazılı gıda maddeleri satınalma işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 1. maddesinin 2. fıkrasına göre 8213 sayılı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 29. 
maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif ile ihaleye konulmuştur. 

1 — Eksiltme 9/3/1992 Pazartesi günü Dana ve Koyun Eti saat 10.00 da Piliç eti saat 
11.00 de Yumurta saat 14.00 de Hastanemiz Baştabiplik binasında Döner Sermaye Saymanlı
ğında yapılacaktır. 

2 — İstekliler teklif mektuplarını muhammen bedel üzerinden kırım yaparak teklif ve
receklerdir. Teklif mektubundaki kırım miktarı hem yazı hemde rakamla yazılaaktır. Kırım 
°k olarak yapılacak tenzilatta silinti ve kazı nü olmayacaktır. 

3 — İsteklilerin aşağıda cins ve miktarı yazılı olan ilk teminatlarını Döner Sermaye Say
manlığı veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya limitli banka teminat mektubu ile cari yıla 
ait Ticaret Odası faaliyet belgesini, Şirketler sirkülerini veya şirket adına ihaleye iştirak ede
ceklerin vekaletnamelerini içerisine koymuş usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale 
saatinden yarım saat öncesine kadar Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyonu Baş
kanlığına vermiş olmaları gerekir. 

4 — Bu işe ait şartname ve ihale dosyası bedelsiz olarak Döner Sermaye Saymanlığın
da görülebilir. 

5 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — Saymanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Cinsi 
1 — Dana Eti 

Koyun Eti 

2 — Piliç Eti 

3 — Yumurta 

Miktarı 
Muh.Bed. 

(TL.) 
İlk.Tem. 

(TL.) 
İhale 

Gün ve Saati 

120.000 Kg. 
15.000 Kg. 

30.000 Kg. 

650.000 Ad . 

4.546.500.000 136.395.000 9/3/1992 10.00 
Pazartesi 

594.990.000 17.849.700 9/3/1992 11.00 
Pazartesi 

576.550.000 17.296.500 9/3/1992 14.00 
Pazartesi 
3592 / 1-1 

30 TON A T - EŞEK ETİ SATINALINACAKTIR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz Hayvanat Bahçesi ihtiyacı olan 30 (Otuz) Ton At-Eşek eti 3 Mart 1992 
günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze verilecek kapalı teklif mektupları arasında uygun 
fiyat verene ihale edilerek satınalınacaktır. 

Miktar : 30.000 Kilo 
Birim Fiyatı 7.000,— T L . / K g . 
Muhammen Bedel : 210.000.000,— T L . 
Geçici Teminatı : 15.750.000,— T L . 
Kaf i Teminatı : 21.000.000,—TL. 
Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden temin edilebilir. 
Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 3662 / 1-1 
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7 OTOBÜS İLE 5 MİDİBÜS KİRALANACAKTIR. 
E T l B A N K Bigadiç Madenleri İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz memur ve işçilerinin aşağıda yazılı güzergahlardan iş yerlerine getiri
lip götürülmesi ile ilgili olarak 7 otobüs 5 adet midibüs kiralanacaktır. 

2 — İşçi getirecek güzergahlar ve bunların mesafeleri ile yol durumları; 
Çömlekçi Köyü-Simav ocağı 27,3 Km. Asfalt 1 midibüs 
Bigadiç-Simav ocağı 9,6 Km. Asfalt 2 otobüs 
Bigadiç-Merkez (Memur) 12 Km. Asfalt 1 otobüs 
Davutlar-Günevleri ocağı 18,9 Km. Stabilize 1 midibüs 
Okçular-GUnevleri ocağı 16,2 Km. Stabilize-Asfalt 1 otobüs 
Bigadiç-Konsantratör 12 Km. Asfalt 1 otobüs 
Bigadiç-Açık İşletme 13,9 Km. Asfalt-Stabilize 1 otobüs 
Bigadiç-Günevleri ocağı 19 Km. Asfait-Stabilize 1 otobüs 
Akçakerül-Günevleri ocağı 21,5 Km. Stabilize 1 midibüs 
Kalburcu-Simav ocağı 18,3 Km. Stabilize-Asfalt 1 midibüs 
Değirmenli-Bigadiç 14 Km. Stabilize-Asfalt 1 midibüs 

3 — Bu işin geçici teminatı her hat için 2.500.000,— T L . dir. 
4 — Bu işçi taşıma işi 12/3/1992 Perşembe günü saat 13.00'de ihalesi yapılacak olup, 

teklif mektupları aynı gün saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine teslim edile
cektir. 

5 — Bu işçi taşıma işine ait ihale evrakı Ankara'da ETlBANK Genel Müdürlüğü Saün-
alma Dairesi Başkanlığından, İzmir ve İstanbul'da ETlBANK Alım S a t ı m Müdürlükleri ile 
Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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725 TON MALZEMENİN NAKLİYE İŞİ 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Elazığ Bölge Müdürlüğümüzden şartnamesine ekli listede yazılı yerlere 450 ton büro 
mefruşatı ve 275 ton temizlik malzemesi olmak üzere toplam tahmini 725 ton malzemenin nakliye 
işi tahmini 473.870.000,— T L . muhammen bedel üzerinden kapalı zarfla ve teklif alma sure
tiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İstekliler, işbu nakliye işine ait şartname ve eki listeleri Ankara'da Devlet Malze
me Ofisi Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığından 350.000,— TL. karşılı
ğında temin edebilirler. 

3 — Teklifler şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak yapılacak olup, şartname be
delini gösterir Ofisten alınacak makbuzda teklif zarfına konulacaktır. 

4 — Teklifler engeç 5 Mart 1992 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Ankara'da Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacak ve iş
bu teklifler aynı gün saat 14.00'de açılacak olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 — Ofis 2886 sayılı İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 
yapmamakta veya istediğine vermekte serbesttir. 

3589 / 1-1 
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128 PARTİ O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Orman Ürünleri Sanayii Kurumu ORÜS Ulupınar Ulus/Bartın İşletme Müdürlüğünden ; 
Aşağıda müfredatı yazılı muhtelif cins ve kalitede ürünlerin satışı satış şartnamesi gere

ğince 5/3/1992 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda ve 
komisyon huzurunda partiler halinde karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden acık 
artırmalı olarak yapılacaktır. 

Sıra Cins ve Nev'i Paru Toplam Miktarı Muh.Bed. 
No \ Boy ve Sınıfı Adedi Adet Birimi T L . T L . 

1- III.Sn.Nb.Ya.Kayın Ker. İthal 2 387 M ' . 21.066 1.700.000 
2- II.Sn.Nb.Ym.Kayın Ker. 6 1975 » > 100.809 1.800.000 
3- II.Sn.Kb.Ym.Kayın Ker. 3 1904 • 1 43.154 1.500.000 
4- III.Sn.Nb.Ym.Kayın Ker. 62 19223 II 1074.913 1.500.000 
5- III.Sn.Nb.Ym.Kayın Ker. Tahta 1 1076 9 » 16.721 1.500.000 
6- IV.Sn.Nb.Ym.Kayın Ker 26 7189 f 1 424.054 1.100.000 
7- IV.Sn.Kb.Ym.Kayın Ker. Tahta 1 751 » » 6.507 850.000 
8- Standart dışı Kayın Ker 1 535 » 1 15.059 360.000 
K A Y I N KERESTE PARTİ T O P L A M I 102 33040 II 1702.283 
9- II.Sn.Nb.Göknar Kereste 2 1330 M». 45.895 2.00O.000 

10- Hi.Sn.Nb.Göknar Kereste 5 3399 • > 99.732 1.400.000 
11- III.Sn.Nb.Göknar Kereste Tahta 1 1742 »» 16.644 1.100.000 
12- III.Sn.Kb.Göknar Kereste 1 793 » » 11.512 1.150.000 
13- III.Sn.Kb.Göknar Kereste Tahta 1 779 1» 4.439 850.000 
14- III.Sn.Çkb.Göknar Kereste 1 511 1 » 3.797 800.000 
15- III.Sn.Çkb.Göknar Kereste Tahta 1 1335 »t 4.187 650.000 
16- IV.Sn.Nb.Göknar Kereste 1 490 I » 16.266 1.000.000 
17- IV.Sn.Nb.Göknar Kereste Tahta 2 1624 »» 13.968 750.000 
18- IV.Sn.Kb.Göknar Kereste 1 400 >> 6.074 800.000 
19- IV.Sn.Kb.Göknar Kereste Tahta 2 1566 1» 7.349 650.000 
20- IV.Sn.Çkb.Göknar Kereste 1 380 )f 2.642 600.000 
21- IV.Sn.Çkb.Göknar Kereste Tahta 2 3097 1 » 8.028 450.000 
22- Latakad.Nb.Göknar Kereste 1 700 1» 2.822 900.000 
23- Latakad.Kb.Göknar Kereste 1 12660 >> 24.211 750.000 
24- Çıta Nb.Göknar Kereste 1 1000 »• 1.526 550.000 
25- Çıta Kb.Göknar Kereste 1 9370 I f 6.382 450.000 
GÖKNAR KERESTE PARTİ TOPLAMI 25 41176 I » 275.474 

26- II.Sn.Kb.Çam Kereste Tahta 1 1307 M ' . 5.648 1.700.000 
ÇAM KERESTE PARTİ TOPLAMI 1 1307 1) 5.648 
GENEL T O P L A M 128 75523 M 1 . 1983.405 

AÇIK ARTIRMA VE SATIŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR 
1 — Satışa çıkarılan ürünlerimiz peşin satışlarda ihale bedeli üzerinden % 10 indirimli, 

veya isteğe bağlı olarak vergileri ve mal bedelinin 30'u peşin (İthal Kayın Keresteler vergile
ri peşin, mal bedelinin W» 30'u 2 ay peşinatsız, Kısa Boy, Çok kısa boy Çam, Göknar kereste 
ve tahtaların vergileri peşin mal bedeli hiç peşinatsız) bakiye % 70'lik kısmı 9 aya kadar vade
l i , ilk üç ay faizsiz, geri kalan aylar .için aylık % 5 net vade faizi uygulamalı ve faiz tutarı 
dönem sonu ödemeli limit dahili süresiz kat'i banka teminat mektubu alınmak suretiyle en 
fazla 9 ay vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Dokuz aydan fazla vade teklifleri kabul edilmeyeceği gibi alıcıların talep ettikleri 
vade esas alınarak yapılan satışlardan mal bedelinin vade hitamından önce ödenmesi halinde 
geri kalan günlere ait faiz tutan ve K.D.V. alıcıya iade edilir. 

3 — Teminat mektuplarının mal bedeli + Faiz tutan = Toplam Mektup tutarı olmak üzere 
Müdürlüğümüz adına düzenlenmiş limit dahili süresiz kat'i teminat mektubu olması şarttır. 

4 — Açık Artırma ile ilgili şartname ve ebat listeleri Müdürlüğümüzden Genel Müdür
lüğümüzden diğer Müessese ve İşletme Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

5 — İsteklilerin satışın yapılacağı tarih yer ve saatte iştirak edecekleri ürünlere ait par
tilerin t* 10 geçici teminat alındı makbuzlarıyla birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3259 / 1-1 
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O R M A N EMVALLERİ SATILACAKTIR 

Emet Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Aşağıda müfredatı gösterilen 81 parti halindeki orman emvali 5/3/1992 Perşembe gü
nü saat 13.30'da Emet Belediyesi satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artır
malı olarak satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek isteyenlerin 5/3/1992 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar almak 
istedikleri partilerin teminatlarını yatırarak 13.30'da Emet Belediyesi Satış salonunda hazır 
bulunmaları ilân olunur. 

% 3 

Deposu 

Tavşanalanı 

Parti Miktarı Muh.Bed. Geç.Tem. 
Cins ve Nevi Adedi MVSter (TL.) (TL.) 

II.S.N.B.Çk.Tomruk 1 14.969 1.066.000 480.000 
III.S.Ks.B.Çk.Tomruk 14 409.594 514.700 6.360.000 
III.S.N.B.Çk.Tomruk 19 640.933 571.500 11.030.000 
I.S.Ka.Kut.Mad.Dir. 2 37.768 348.600 400.000 
I.S.Or.KuLMad.Direk 6 164.364 323.900 1.620.000 
Çam Sanayi Odunu 4 118.577 135.700 500.000 
Çam Sırık 4. 140 St. 120.000 530.000 
Çam Odunu 29 2063 St. 66.100 4.190.000 
Kavak Odunu 2 48 St 79.900 130.000 

81 1065.496 M 1 Tomruk 25.240.000 
202.132 M ' I.S.M.Dir. 
118.577 M ' Ça.Sa.Od. 

140 St Çam Sırık 
2063 St. Çam Od. 

48 St Kav.Od. 

2945 / l - l 

KOYUN SAĞIMINA AİT İLÂN 

Gözlü Tanıtı İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemize ait 5.000 bin baş koyunun sağım işi kapalı teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

2 — İhale 27/2/1992 tarihinde saat 14.00'de Konya i l i Sarayönü İlçesine 28 Km. mesa
fedeki İşletme Merkezinde Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait geçici teminat 6.000.000,— T L . dir. 
4 — 1 Kg. sütün sağdırılma bedeli 750,-- TL. dir. 
5 — Bu işle ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Konya Ticaret Bor

sası ve diğer Tarım İşletmelerinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
6 — Daha geniş bilgi için 3447 kod 1406 No.lu telefondan veya 3447 kod 1407 NoJu 

Faxs'dan bilgi alınabilir. 
7 — İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile

diğine yapmakta serbesttir. 3585 / 1-1 
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80 TON MAYİ KÖPÜK İHALE EDİLECEKTİR 

Petrol Ofisi A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz ihtiyacı 80 ton mayi köpük şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan 
kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 792.000.000,— T L . olup, geçici teminatı 23.760.000,— 
TL. dir. 

3 — Şartnameler 50.000,— TL. ücreti karşılığında verilecek olup, bu ücret P.O.A.Ş. 
Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No : 8 Bakanlıklar/An
kara adresine yatırılacak buradan alınacak makbuz karşılığında Malzeme Alım ve Stok Kont. 
Şb.Md.lüğü Bestekar Sk. No : 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilecektir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını engeç 10/3/1992 günü saat 12.30'a 
kadar dış zarfın üzerine "Mayi köpük ihalesine ait tekliftir" ibaresini yazarak Petrol Ofisi 
A . Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No : 8 Bakanlıklar/An
kara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 10/3/1992 günü saat 14.00'de İhale Komisyonu Başkanlığında 
açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fi
yat ve evsaf yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

3479 / 2-1 

MUHTELİF KALIP İMALİ YAPTIRILACAKTIR 

ÇİTOSAN Kumaş Kütahya Manyezit İşletmesi A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şirketimizin ihtiyacı olan muhtelif ebatlarda 2L/76, 3L/76 ve 3B/76 serisi kalıp 
imali işi, şartnamesinde belirtilen hükümler dahilinde kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiy
le ihale edilecektir. 

2 — Konuya ilişkin şartnameler, Eskişehir Yolu 9. Km. (Tel. : 36220 5 hat, Tlx : 35261 
myz tr, P.K. 134) Kütahya adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin istenen belge ve bilgilerle kapalı zarf içerisindeki teklif mektuplarını 
en geç 6/3/1992 günü saat 14.00'e kadar yukanda belirtilen adreste bulunan Genel Müdürlü
ğümüz Muhaberat servisinde bulundurmaları şart olup, postada vaki olacak gecikmeler naza
rı dikkate alınmayacaktır. 

4 — Şirketimiz bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi 
T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olup, 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 3301 / 2-1 

380.000 ADET A R A KARTONU SATINALINACAKTIR 
Sümerbank Holding A.Ş. Bakırköy Konfeksiyon Sanayii İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz Konfeksiyon I. Fabrikasının ürettiği gömleklerde kullanılmak üzere 
380.000 adet ara kartonu satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 4.000.000,— TL.dir. 
3 — Kapalı fiyat tekliflerinin en geç 9/3/1992 günü saat 17.30'a kadar İşletmemiz Ha

berleşme Şefliğine verilmesi gerekmektedir. 
4 — Orjinal numune İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünde görüldükten sonra teklif veri

lecektir. 
5 — İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3298 / 1-1 
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MUHTELİF İŞ MAKİNASI SATILACAKTIR 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemize ait 3 adet sıkıştırmalı Renault Marka çöp arabası 8 adet damperli 
BMC kamyon ve 12 adet T M 30 pikap, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince açık artır
ma suretiyle satılacaktır. 

2 — İhale 5/3/1992 tarihinde Perşembe günü saat 10.00'da Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

3 — SaUşı yapılacak araçlara ait şartname Başpınar Belediye Garaj Müdürlüğünden üc
retsiz olarak temin edilir. 

4 — Satıcı yapılacak araçların tümünün geçici teminatı 13.050.000,— TL.'dır. 
5 — Keyfiyet ilgililere ilânen duyurulur. 3302 / 2-1 

MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATINALINACAKTIR 

T.E.K. Zonguldak Elektrik Dağıtım Müessesesinden ; 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan muhtelif tip ve amperajlarda A . G. sigorta buşonu, göv
desi ve kapağı, N Y A kablo, A L - C U klemens, kontaktör ve termik-manyetik otomatik şalter; 
kapalı teklif almak sureti ile ihaleten satınadnacaktır. 

2 — 92-STN-2 dosya nolu bu işin geçici teminatı 10.138.000,— T L . dır. 
3 — İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburi olup, istekliler şartname 

dosyasını 250.000,— T L . + K.D.v; bedeli karşılığında T.E.K. Elektrik Dağıtım Müessesesi 
Uzunmehmet Cad. Yurtbay İşham No : 5 Zonguldak adresindeki Makina İkmal ve Saünalma 
Müdürlüğünden temin edebilirler. 

4 — İhale 9/3/1992 günü saat 15.00'de Müessesemizde yapılacaktır. İstekli firmalar tek
liflerini en geç aynı gün saat; 14.00'e kadar Muhaberat servisimize vermeleri şarttır. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakla, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 3300 / 2-1 

* 

10 ADET ELEKTRONİK K A Y A N R E K L A M YAZISI SATINALINACAKTIR 

P.T.T. Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 6 adet büyük boy, 4 adet küçük boy olmak üzere toplam 
10 adet elektronik kayan reklam yazısı (iç piyasadan) satınalınacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da P.T.T. Genel Müdürlüğü Malzeme Daire
si Başkanlığından (II. Saünalma Şube Müdürlüğünden) veya İstanbul'da Sirkeci Büyük Pos
tane üstünde bulunan P.T.T. Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden K.D.V. hariç 100.000,— 
TL. bedelle temin edebilirler. 

Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini Te
şekkülümüzden almış olmaları şarttır. 

Teklifler en geç 17/3/1992 günü saat 10.00'a kadar P.T.T. Genel Müdürlüğü Malzeme 
Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şekilde gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 3677 / 2-1 
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214 K A L E M KİT. KİMYASAL VE C A M MALZEMESİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin ihtiyacı olan 214 ka
lem kit, kimyasal ve cam malzemesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1. maddesi 2. bendine 
göre çıkarılan Döner Sermayeli Kuruluşları ile ilgili İhale Yönetmeliğinin 29/a. maddesine gö
re satınalınacakür. 

Malzemenin Cinsi : Kit, Kimyasal ve Cam, Miktarı : 214 Kalem, Muhammen Bedeli : 
416.545.000,— T L . , Geçici Teminat: Muhammen Bedel Toplamının % 3, Saati: 14.00. 

1 — İhaleye katılmak isteyen ilgili firmaların usulüne uygun hazırlayacakları teklifler 
ekinde; 

a) Teklif edecekleri malzemelerin muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat (ban
ka teminat mektupları limit içi olacak), 

b) Tebliğe esas olarak ikametgah ilmühaberi, 
c) Yetki belgesi ve imza sirküleri, 
d) 1992 yılına ait oda sicil kayıt belgesi ekleyeceklerdir. 
2 — Kimyevi ve cam malzemeler toptan teslim edilecek, kitler ise bölümün belirleyece

ği aylık ihtiyaçlara göre teslim edilecektir. K . D . V. hariç her türlü vergi, resim ve harçlar ilgili 
firmaya aittir. 

3 — İhale kalem, kalem yapılacak olup, tamamına birden de teklif verilebilir. 
4 — İhaleye katılmak isteyen ilgili firmalar şartname ve eklerini (100.000,—) Yüzbin 

TL. karşılığı Satınalma Bürosundan temin edebileceklerdir. 
5 — Teklifler en geç 6 Mart 1992 Cuma günü saat 12.00'ye kadar makbuz karşılığı Satın-

alma Bürosuna teslim edilecektir. 
6 — Teklifler aynı gün Beşevter Tıp Fakültesi Toplanü Salonunda saat 14.00'de hazır 

bulunan firmalar huzurunda açılacaktır. 
7 — İhaleye katılmak için telefon veya telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Pos

tadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
8 — Saünalma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedel tesbitinde, ödenek 

durumuna göre ihale miktarını azaltmaya veya çoğaltmaya tamamen yetkilidir. 
İlân olunur. 3295 / 1-1 

120 TON KURŞUN NİTRAT SATINALINACAKTIR 

Etibank İstanbul Alıra Satım Müdürlüğünden : 

1 — 100. Yıl Gümüş madeni İşletmemizin ihtiyacı 120 ton Kurşun Nitrat (Teknik) ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işle ilgili şartname; 
a) Müdürlüğümüzden (Meşrutiyet Cad. No : 241 Tepebaşı - İstanbul), 
b) Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (Cihan Sok. No : 2 

Sıhhiye • Ankara), 
c) Eubank İzmir Alım Satım Müdürlüğünden (Haltt Ziya Bulvarı No : 1 İzmir adres

lerinden temin edilebilir. 
3 — Son teklif verme tarihi 9/3/1992 günü saat 17.30'a kadardır. 
4 — Bankamız 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3591 / 1-1 
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ZEYTİNBURNU TOPKAPIDA DÜKKAN YAPILMASI t H A L E t LANI 

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Belediye Başkanlığından : 

565.025.600,— T L . + K .D .V . keşif bedelli Zeyünburnu Topkapı'da dükkan yapılması 
işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif alma usulü üe ihaleye 
çıkarılmıştır. 

ihale 6 Mart 1992 günü saat 15.00'de Zeytinburnu Belediyesi İhale Komisyonu Baş
kanlığında yapılacaktır. 

İhale dosyası (ihale şartnamesi, sözleşme ve diğer evraklar) mesai saati bitimine kadar, 
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünden 400.000,— T L . karşılığında te
min edilebilir. 

İhaleye iştirak edebilmek için isteklilerin; 
a) 16.950.768,— TL.'lık geçici teminatlarını, 
b) 1992 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) Kanuni ikametgah belgesini, 
e) Son iki yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış ve vergi daire

si tasdikli yazı, 
0 İhalelerde yasaklı olmadığına dair, Ticaret odasından alınmış belge, 
g) (B) grubu müteahhitlik karnesi (Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış), 
h) Zeytinburnu Belediye Başkanlığına verecekleri, müracaat dilekçelerine, ihale şart

namesinde belirtilen ve usulüne uygun olarak düzenlenen teknik personel bildirisi (noter tas
dikli), yapı araçları bildirisi (noter tasdikli), taahhüt bildirisi, mali durum bildirisi, ilk ilân 
tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları 
teklif mektuplarını bir zarfa koymaları gerekmektedir. 

Şartname temini amacıyla P.T.T. aracılığı ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 6 Mart 1992 günü saat 14.00'e 

kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir. 
Teklif mektupları 6 Mart 1992 günü saat 15.00'de Belediye Encümeninde açılacaktır. 
Yeterlilik için son müracaat 3 Mart 1992 günü mesai saati bitimidir. 
İlân olunur. 3588 / 1-1 

• 
P A M U K OPTİĞİ MADDESİ SATINALINACAKTIR 

Sümcrbank Holding A . Ş. İstanbul Salına!ma İşletmesinden : 

Ereğli İşletmemiz için 1.500 Kg. Blankophar BBU veya muadili pamuk optiği maddesi 
kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satınalınacaktır. Teklif verme son günü 9/3/1992 saat 
17.00'ye kadardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat Şefliğine belirtilen 
gün ve saatte verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı 
tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Belirtilen gün ve saate kadar 
postadaki gecikmeler ile her ne sebeple olursa olsun İşletmemize ulaşmamış teklifler nazarı 
dikkate alınmayacaktır. Teklif zarflarının üzerine 3125/92 dosya numaramız ile son teklif verme 
tarihi 9/3/1992 mutlaka belirtilecektir. Özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu Sümer-
bank Holding A . Ş. istanbul Satınalma işletmesi Bahçekapı/İstanbul adresinden bedelsiz ola
rak temin edilebilir. 

iştirak teminatı: 3.000.000,— TL. dir. 
İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tama

men dilediğine vermekte serbesttir. 3584 / 1-1 
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ATÖLYE VE G A R A J YARDIMCISI TESİSLERİ İNŞAATI 
YAPTIRILACAKTIR 

İstanbul İli Şişli İlçesi Belediye Başkanlığından ; 

1 — Belediyemizce aşağıdaki iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine gö
re kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İhale 12 Mart 1992 Perşembe günü saat 15.00'de Belediye Encümen huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — İhale dosyası 360.000,— T L . bedelle makbuz mukabilinde Fen İşleri Müdürlüğün
den alınabilir. 

4 — istekliler usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihalenin yapılacağı gün 
saat 14.00'e kadar Belediye Encümeni Başkanlığına vereceklerdir. 

5 — Sözkonusu iş ile ilgili yeterlik belgesi almak için son müracaat günü olan 5 Mart 
1992 günü mesai bitimi saat 17.30'a kadar Şişli Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

6 — İhale ile ilgili istenilen tüm şartlar ihale dosyasında belirtilmiştir. 
7 — Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
işin Adı : Atölye ve Garaj Yardımcı Tesisler İnşaatı, Keşif Bedeli : 1.170.000.000,— 

TL. + K.D.V. , Geçici Teminat : 35.100.000,—TL., İhale Günü ve Saati : 12 Mart 1992, Sa
at : 15.00, Son Müracaat Tarih ve Saati : 5 Mart 1992 Saat: 17.30. 

3296 / 1-1 

MUHTELİF TENEKE K U T U İMAL ETTİRİLECEKTİR 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

82.000 adet 2 Kg.Iık 
124.000 adet 5 Kg.Iık 
69.000 adet 16 Kg.Iık 
96.000 adet 18 Kg.Iık. 

1 — Laklı ve baskılı, 9 Temmuz 1991 gün ve 20924 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
zorunlu standart ölçülerine uygun teneke kutu imal ettirilecektir. 

2 — İhaleye katılacak firmalar bölgesel olarak kısmi teklifte bulunabilecekleri gibi iha
lenin tamamı içinde teklif verebilirler. 

3 — İhaleye katılmak için geçici teminat mektubu 50.000.000,— TL. olup bu teminat 
nakit olabileceği gibi banka teminat mektubuda olabilir. 

4 — Teklifler engeç 10/3/1992 Salı günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu Genel Müdürlüğü Akay Caddesi No : 6 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Haberleş
me Şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — İhaleye ait şartname Genel Müdürlük Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığın
dan ve İstanbul - İzmir - Adana İşletme Müdürlüklerinden ücretsiz temin edilebilir. 

6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men ihale yapmakta serbesttir. 3297 / 1-1 
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69 PARTİ O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR. 
Orman Ürünleri Sanayi Kurumu ORÜS Eskipazar İşletme Müdürlüğünden ; 

Aşağıda müfredatı yazılı cins ye kalitedeki ürünlerin satışı, satış şartnamesi gereğince 
2 Mart 1992 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda ve ko
misyon huzurunda partiler halinde karşılarında yazık muhammen bedeller Özerinden açık ar
tırmalı olarak yapılacaktır. 

>ıra Emvalin Parti Toplam Muh.Bed. 
No Cins ve Nev'i Adedi Adet Miktarı Birimi (TL.) 

1 Çam 2.Sn.Nb.Kereste Kalas 2 401 30.858 M ' 2.600.000 
2 Çam 3.Sn.Nb.Kereste Kalas 31 128,45 598.579 1.400.000 
3 Çam 3.Sn.Kb.Kereste Kalas 1 801 10.487 1.150.000 
4 Çam 3.Sn.Çkb.Kereste Kalas 1 228 4.760 800.000 
5 Çam 4.Sn.Nb.Kereste Kalas 7 3459 134.386 1.000.000 
6 Çam 4.Sn.Kb.Kereste Kalas 2 1241 21.497 800,000 
7 Çam 4,Sn.Çkb.Kereste Kalas 2 2463 18.715 " 600.000 
8 Çam Kb .Kadron Lata 1 8064 13.592 750.000 

ÇAM KERESTE TOPLAMI. . . . 47 29502 832.874 
9 Gök.2.Sn.Nb.Kereste Kalas 4 1747 77.862 ** 2.000.000 

10 Gök.3.Sn.Nb.Kereste Kalas 15 6791 282.730 1.400.000 
11 Gok.4.Sn.Nb,Kereste Kalas 1 740 28.393 1.000.000 
12 Gök.Kb.Kadron Lata 2 5224 17.266 750.000 

GÖKNAR KERESTE TOPLAMI 22 14502 406.251 
GENEL T O P L A M 69 44004 1239.125 

AÇIK ARTIRMA VE SATIŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR 

1 — Satışa çıkardan ürünlerimiz peşin veya isteğe bağlı olarak vergileri ve mal bedeli
nin en az % 30'u peşin (Kısa boy, çok kısa boy çam göknar kereste ve tahtaların vergileri pe
şin mal bedeli hiç peşinatsız) bakiye % 70'lık kısmı 3 aya kadar vadeli satışlarda faiz alınmayacak 
3 aydan fazla vadeli satışlarda her ay için Vo 5 net vade faizi uygulamak ve faiz tutarı dönem 
sonu ödemeli limit dahili süresiz kat'i banka teminat mektubu almak suretiyle en fazla 9 ay 
vadeli olarak satılacaktır. Peşin yapılan satışlarda % 10 indirim yapılacakur. 

2 — 9 aydan fazla vade teklifleri kabul edilmeyeceği gibi alıcıların talep ettikleri vade 
esas alınarak yapılan satışlarda mal bedelinin vade hitamından önce Ödenmesi halinde geri 
kalan günlere ait faiz tutarı ve K.D.V. alıcıya iade edilir. 

3 — Teminat mektuplarının mal bedeli + Faiz tutarı = Toplam mektup miktarı ol
mak üzere Müdürlüğümüz adına düzenlenmiş limit dahili Kat'i Banka teminat mektubu ol
masa şarttır. 

4 — Açık artırma ile ilgili şartname ve ebat listeleri Müdürlüğümüzden ve Genel Mü
dürlüğümüz ile diğer Müessese ve İşletme Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

5 — İsteklilerin satışı yapılacağı tarih yer ve saatte iştirak edecekleri günde partilerin 
% 10 geçici teminatı alındı makbuzu ile birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
3290 / 1-1 
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MUHTELİF K U R U GIDA SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızın 1992 mali yılı 1. altı 
aylık ihtiyaçları olan aşağıda cinsi, miktarları ve muhammen bedel tutarları ile geçici teminat
ları yazılı 2. grup Kuru gıda maddeleri 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre 
kapalı teklif usulü ile eksiltme ihalesi yapılacaktır. 

2 — Eksiltme ihalesi İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Prof. Kazım İsmail Gür-
kan Cad. No: 8 deki Müdürlük binasında yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin aşağıda cinsleri hizalarında gösterilmiş olan ilk teminatlarına ait bir belge 
ile 1992 mali yılına ait Ticaret Odası faaliyet belgesini, şirketler sirkülerini veya şirket adına 
ihaleye iştirak edeceklerin vekaletnamelerini usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarfların ihale 
saatinden yarım saat öncesine kadar ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

4 — Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü satınalma 
komisyonu başkanlığında görülebilir. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

Cinsi ve Miktarı 

1. Grup kuru gıdalar 
2. Grup kuru gıdalar 

Muh. Bed. 
Tutarı 

T L . 

336.732.600 
690.673.850 

Geç. Tem. 
Tutarı 

T L . 

10.101.978 
20.720.215 

İhale Gün ve Saati 

9/3/1992 Saat 11.00'de 
9/3/1992 Saat 14.30 

3127 / 1-1 

YİYECEK SATINALINACAKTlR 

Ankara Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 

Cinsi : Yiyecek, Miktarı: 4 Kalem, Muhammen Bedeli: 994.000.000,— TL. , Geçici 
Teminatı : 29.820.000,— T L . , Şekli : Kapalı Teklif, Tarihi : 6/3/1992, Saati: 10.00. 

Hastanemizin 4 kalem yiyecek alımı işi 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa paralel 
84/8213 karar sayılı Yönetmeliğin 29. maddesi (A) bendi hükümlerine göre kapalı teklif usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte hastanemizde yapılacaktır. 
İhale kalem kalem yapılacak olup isteklilerin girecekleri kalemin geçici teminatım ya

tırmaları şartıyla ihaleye katılmaları mümkündür. 

Liste ve şartname Döner Sermaye Saymanlığımızdan ücretsiz görülebilir. Ayrıca 50.00,— 
TL. vezne makbuzu mukabilinde Saymanlığımızdan temin edilebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyo
nuna vermiş olmaları gerekir. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 3590 / 1-1 
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MUHTELİF GIDA MADDELERİ ALINACAKTIR 

Sosyal Sigortalar Kor umu İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Mesleki Rehabili
tasyon Merkezi/Kartal Satsnalma Komisyon Başkanlığından : 

Toplam Geçici 
Satı nalı nacak Muh. Bedeli Teminatı İhale İhale 

Malzemenin Cinsi ve Miktarı TL . TL. Tarihî Saati 
1 — 41 kalem muhtelif kuru gıda 

maddeleri 435.946.825 13.078.500 11/3/1992 15.00 
2 — 27 kalem muhtelif yaş sebze 

vemeyva 306.474.520 9.194.500 lî/3/1992 15,00 
3 — Hastanemizin 6 (altı) aylık ihtiyacı olan 41 kalem muhtelif kuru gıda maddeleri 

•ile 27 kalem muhtelif yaş sebze ve mevya yukarıda belirtilen gün ve saatlerde S.S.K. Alım 
Satım İşlemleri Yönetmeliğinin kapalı teklif alma maddesi gereği ihale edilerek teinin edilecektir. 

4 — Teklif zarfları üzerine firma adı ve adresi ile, ihale konusu yazılarak içinde teklif 
mektubunu ihtiva eden iç zarfla beraber en geç ihale günü ve saatinden bir saat önce Hastane
miz Satmalına Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 

5 — Firmalar 1992 vizeli Ticaret Sicili ve faaliyet belgeleri ile, kurucu üyelerini gösterir 
resmi belgeleri teklif zarflarında bulundurmak zorupdadırlar. 

6 — Söz konusu kuru gıda ve yaş sebze meyva maddelerinin muhammen bedelleri ayrı 
ayrı tesbit edilmiş olup, firmalar teklif mektuplarında, tesbit editen muhammen bedeller üze
rinden V* olarak yapacakları indirimi ayrı ayrı belirtmek zorundadırlar. 

7 — İhaleye ait idari ve evsaf şartnamesi ile her kalem malzeme için ayrı ayrı tesbit edi
len muhammen bedel tesbit çizelgesi Hastanemiz Makina ve İkmal Şefliğinden temin edilebilir. 

8 — Firmalar teminat olarak vadesiz banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet 
tahvili, gelir ortaklığı senetleri, blokeçek veya veznemize nakit olarak para yatırabilirler. 

9 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
3292 / l-l 

-
CJ - 5, 6, 8. JEEP YEDEK PARÇASI SATINALINACAKTIR 

Ankara Jandarma İkmal Merkezi K.Iığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlı
ğından ; 

Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı ikmal maddeleri 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 5 i / C maddesi gereğince pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 
Şartnameler mesai saatlerinde görülebilir. İsteklilerin yasal belgeleri ile birlikte ihale tarih ve 
saatinde 2 No.lu J . İhale Komisyon Başkanlığında hazır bulunmaları ilân olunur. 

Malzemenin Cins i : CJ-5, 6, 8 Jeep Yedek Parçası : Miktarı : 37 Kalem, T. Bedeli : 
69.690.000,— TL. , G. Teminatı : 2.090.700,— TL. , İhalenin Tarih ve Saati : 27 Şubat 1992, 
Saat: 11.00. 3660/ 1-1 

- — — — — - — 

YAPIŞKANLI VİZOLİN SATINALINACAKTIR 
Sümerbank Holding A . Ş. Bursa Merinos Yünlü Sanayii İşletmesinden : 
1 — Îşletmemizce 20.000 metre yapışkanlı vizolin satınalınacaktır. 
2 — Konuyla ilgili şartname İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 
3 — Teklif mektupları 2/3/1992 günü saat 16.00'da İşletmemizde bulundurulacaktır. 
4 — İhaleye iştirak teminatı 500.000,— TL. dır. Teminat nakit olabileceği gibi banka 

teminat mektubu veya devlet tahvilide olabilir. 
5 — İşletmemiz vizolini alıp almamakta veya dilediğinden satın almakta serbesttir. 

3587 / 1-1 

CJ - 5, 6, 8. JEEP YEDEK PARÇASI SATINALINACAKTTR 

YAPIŞKANLI VİZOLİN SATTNALINACAKTIR 
Sünurbank Holding A . Ş. Bursa Merinos Yünlü Sanayii tşietmesinden : 
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RENKLİ SİGARA UÇ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Seka Kastamonu Müessesesi Müdürlüğünden : 

Taşköprü/Kastamonu 

'MUessesemizce Sigara için renkli uç kağıdı imalatında kullanılmak üzere 20 ton pig
ment sarı boya teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

Kapalı teklifler 18 Mart 1992 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Haber
leşme ve Arşiv Şefliğine teslim veya intikal etmiş olacaktır. 

Postadaki gecikmeler ile telgraf, teleks veya telefaksla verilecek teklifler kesinlikle dik
kate alınmayacaktır. 

İhalemizle ilgili idari ve teknik şartnameler aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin 
edilebilir. 

1 — SEKA Kastamonu Müessesesi Müdürlüğü Taşköprü - Kastamonu. 
2 — SEKA Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı İzmit - Kocaeli. 
3 — SEKA İstanbul Alım-Satım Müdürlüğü Mahmutbey-Halkalı Cad. Simtel Fab. Yanı 

Bakırköy - İstanbul. 
4 — SEKA Ankara Alım - Saüm Müdürlüğü Selanik Cad. No : 5 Kızılay - Ankara. 
5 — SEKA İzmir Alım - Saüm Müdürlüğü Konak Meydanı Gümrük tşhanı Ko

nak - izmir. 
Müessesemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, emniyetli, karlı ve verimli tek

liflerin değerlendirilip sipariş verileceğinden ucuz teklifin dikkate alınmaması, siparişin kıs
men veya tamamen iptali teklif vericiye bir hak bahşetmez. 

3291 / l-l 

ŞAMOT KİLİ SATINALINACAKTIR 
Filyos Ateş Tuğlası Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Şirketimiz ihtiyacı T % 25 toleranslı 28000 ton şamot kili, şartnamesi esasları da
hilinde, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — İhale 11/3/1992 günü saat 15.00'de Hisarönü - Zonguldak'taki Şirketimiz mer
kezinde yapılacaktır. 

3 — ihale ile ilgili geçici teminat 80.000.000,— T L . olup, kat'i teminat sipariş tutarı
nın % 10'u nisbetinde olacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname, Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 
(Tel. : (3845), 1214 (5 H) Fax : 1007). 

5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta işi 
bölerek yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3293 / 1-1 

Y A T A K L I GARGO K A M Y O N SATINALINACAKTIR 
Dutluca Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet yataklı gargo Kam
yon satın alınacaktır. 

2 — Konu ile ilgili şartname Belediyemiz Dutluca Belediyesi hesap işleri Müdürlüğün
den temin edilecektir. 

3 — İhale kapalı zarf usulü İle teklif alınmak sureti ile Belediyemiz hizmet binası Encü
men salonunda Encümen huzurunda 10 Mart 1992 Salı günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları engeç 
10 Mart 1992 Salı günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Başkanlığında makbuz karşılığında 
teslim edilecektir. 

5 — İhaleye katılacak Firma yetkililerinden yetkili olduklarına dair aşağıdaki belgeler 
istenilmektedir. 

a) Müracaat Dilekçesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Telefon ve telgrafla yapılacak müracaatlarda ve postada meydana gelecek gecik

melerden mesuliyet kabul edilmez. 3586 / l - l 
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MUHTELİF GIDA MADDELERİ SATINALINACAKTIR 

Türlüye Şeker Fabrikalan A.Ş. Şeker Enstitüsünden : 

Enstitümüz ihtiyacı aşağıda cins ve miktarları yazılı gıda maddeleri kapalı zarfla teklif 
alınmak suretiyle satınalınacaktır. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 — Fındık İçi + 25 Toleranslı 1.000 Kg. 
2 — Nişasta " " 2.000 Kg. 
3 — Fındık Füresi " " 1.000 Kg. 
4 — Hindistan Cevizi Rendesi " " 700 Kg. 
5 — Antep Fısük İçi " " 500 Kg. 
6 —Toz Kakao " " 200 Kg. 

1 — ihale 5/3/1992 Perşembe günü saat 10.30'da Şeker Enstitüsü (Etim esgut-AN KARA) 
A Binasında yapılacaktır. 

2 — Teklif mektupları belirtilen gün ve saate kadar Şeker Enstitüsü Muhaberat Servi
sine verilmiş olacaktır. 

3 — İhale ile ilgili şartname Şeker Enstitüsü Ticaret Servisinden ücretsiz olarak temin 
edilebilir. 

4 — tşin geçici teminatı teklif tutarının % 5 (Yüzdebeşi) dir. 

5 — Postadaki gecikmeler, telefon, telgraf ve faxla başvurmalar kabul edilmeyecektir. 

6 — Enstitümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, işi 
dilediğine vermekte serbesttir. 3756 / 1-1 

KİMYASAL M A D D E SATINALINACAKTIR. 
SÜMERBANK Holding A.Ş. İstanbul Satmalına İşletmesinden : 

Beykoz İşletmemiz için 9.000 kg. Desmacoll 540 veya muadili, 3.000 kg. Desmacol! 510 
S veya muadili, 1.000 kg. Aerosil 200 veya muadili 3 kalem kimyasal madde kapalı zarf usulü 
teklif temini suretiyle satınalınacakUr. Teklif verme son günü 9/3/1992 saat: 17.00'ye kadar
dır. Teklifler kapalı zarf içerisinde tşletmemiz Muhaberat Şefliği'ne belirtilen gün ve saatte 
verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte 
işletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Belirtilen gün ve saate kadar, postadaki ge
cikmeler ile her ne sebeple olursa olsun İşletmemize ulaşmamış teklifler nazarı dikkate alın
mayacaktır. Teklif zarflarının üzerine 3126/92 dosya numaramız ile son teklif verme tarihi 
9/3/1992 mutlaka belirtilecektir, özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu SÜMERBANK 
Holding A.Ş. İstanbul Satınalma işletmesi Bahcekapı/ISTANBUL adresinden bedelsiz ola
rak temin edilebilir. 

İştirak teminatı: 3.000.000,— TL. 'dir . 

İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tama
men dilediğine vermekte serbesttir. 3757 / 1-1 
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İMAR PLANI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

İller Bankasından : 

Beldenin Adı İli 

Asgari 
Ele alınmış Keşif Bed. Geç. Tem, Karne 

biçimi TL. T L . Grubu 

Eşen 
Gazi 
Kesecik 
Yağmurlu 

Muğla 
Kayseri 
Konya 
Tokat 

İmar PI. 183.540.000 5.506.500 E 
İmar Pt. 161.030.000 4.831.000 F 
İmar Pl . 166.660.000 5.000.000 F 
İmar P l . 121.484.000 3.645.000 F 

1 — Yukarıda belirtilen imar planı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — İhaleye girmek için yeterlilik belgesi alacakların, asgari karne grubuna uygun, ilân 

tarihinden en çok 6 ay önce alınmış noterden tasdikli yüklenici belgesi, tekliflerin açılacağı 
tarihten en çok üç ay önce Meslek Odasından alınmış serbest çalıştıklarına dair bir belge, ayrı
ca 2 adet noterden tasdikli imza sirküleri (1 asıl 1 fotokopi) ve "İller Bankası Tetkik ve Danış
ma Komisyonu Başkanlığına" hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte 4/3/1992 Çarşamba 
günü saat 17.00'ye kadar Bankamıza müracaat edeceklerdir. 

3 — Teklif zarfları 11/3/1992 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Bankamıza teslim 
edilecektir. 

4 — Teklif zarfları 11/3/1992 Çarşamba günü saat 14.00'de Başkanlığimızdaki İhale 
Komisyonunda açılacaktır. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine 
tabi olmayıp, yeterlilik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi ihaleye ka
tılanlardan dilediğine vermekte serbesttir. 3758 / 1-1 

T.E.K. Ankara Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

1 — Müessesemizce 92.17/YU notu dosyada işlem gören 3 kalem Boya sattnalınacakur. 

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 

T.E.K. Ankara Müessese Müdürlüğü, Necatibey Cad. No: 3 Kat: 4 A N K A R A adresin
deki Muhasebe Müdürlüğü'ne K .D.V. Hariç 15.000,— T L . yatırılarak G .M.K. Bulvarı No: 
51/5 Maltepe/ANKARA adresindeki 510 notu odadan dilekçe karşılığı alınabilir. TEL. : 231 
74 60/275-375 

3 — Teklif mektuptan 3/3/1992 günü saat 12.00'ye kadar Necatibey Cad. No: 3 Kat: 
1 A N K A R A adresindeki Muhaberat Servisi'ne verilecektir. 

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta 
veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 

3 K A L E M BOYA SATINALINACAKTIR 

3754 / 1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR. 
SEKA Bolu Laminc ve Lif Levha Sanayii Müessesesinden ; 

1 — Müessesemiz ihtiyacı için Haziran 1992 ayt sonuna kadar teslim edilmek kay
dıyla + •% 25 toleranslı 4000 Ton 5000 Kalorili fındık kömürü şartnamemiz esaslanna göre 
alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğünden 
temin edilebilir. Tel.: 343 10 Telex: 84509 Faks: 343 20 B O L U 

3 — Kapalı teklif mektuplarının engeç 3 Mart 19% günü saat 17.00'ye kadar Müesse
semiz Haberleşme Şefliğine verilmesi gerekmektedir. 

4 — Müessesemiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
3755 / l - l 

7-10 ŞUBAT 1992 T A R t H L l RESMİ G A Z E T E ' L E R D E ÇIKAN A N A H T A R 
TESLİMİ 154 k V ' L U K G A Z İZOLELl TRAFO MERKEZLERİ IÇlN 

ÖN YETERLİLİK İLÂNI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 
T.E.K. Genel Müdürlüğünden : 

Kredi No : Dünya Bankası 2856-TU 
Dosya No : DB.TGlY.2 
Sipariş No : 109-ŞEPT.TM/89.16 
Yukarıda referansları verilen ve anahtar teslimi olarak ihaleye çıkılacak Şişli, Kasımpa

şa, Atışalanı ve Kuşadası 154 kV gaz yalıtımlı Trafo Merkezleri ile ilgili ön yeterlilik kitapçığı
nın dağıtımı için başvuru tarihi ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3759 / 2-1 

O.G. AYIRICILARI SATINALINACAKTIR 

T.E.K. Zonguldak Elektrik Dağıtım Müessesesinden ; 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen Dahili Tip O.G. ayı
rıcıları kapalı teklif almak suretiyle ihaleten satınalınacaktır. 

Dosya G. Tem. Dosya Bed. 
No Malzemenin Cinsi Miktarı TL. TL. 

1- 17,5 K V 630A D.T. Normal Ayına 97 Adet 
2- 17,5 KV 630A D.T. Topraklama Ayırıcı 66 Adet 

92-SIN-l 3-17,5 K V 630A D.T. Sigortalı Ayırıcı 24 Adet 6.924.000 250.000+K.D.V. 
4-17,5 K V 630A D.T. Sig.Topraklı Ayırıcı 5 Adet 

2 — ihaleye kaülmak için yeterlilik belgesi aranacaktır. Yeterlilik belgesi talebinde bu
lunacak isteklilerin dilekçelerine ekleyecekleri ikametgah, teknik kapasite. Ticaret veya Sana
yi Odası, İşbitirme ve standartlara uygunluk belgeleri, imza sirküleri, mali güç bildirisi ile birlikte 
en geç 2/3/1992 Pazartesi Saat 17.30'a kadar T.E.K. Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü 
Uzunmehmet Cad, Yurtbay tşhanı No: 5 Zonguldak adresine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

3 — İhale 16/3/1992 tarih saat 15.00'de Müessememizde yapılacaktır. 
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta, kısmen ihale etmekte serbesttir. 3200 / 2-2 



MUHTELİF GIDA MADDESİ SATIN A LINA ÇAKTI R. 
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinden : 

M.Tutarı Geç.Tem. İ H A L E N İ N 
Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Şekli Tarihi Günü Saati 

1. Grup Kuru Gıda 12 Kalem 204.950.000 6.148.500 Kapalı Zarf 10/3/1992 Sah 10.00 
2. Grup Kuru Gıda 6 Kalem 262.720.000 7.881.600 »» 1» »"» * i » » 

3. Grup Kuru Gıda 21 Kalem 347.450.000 10.423.500 »» 1» it » » » » 

4. Grup Kuru Gıda 6 Kalem 279.600.000 8.388.000 J> >> tt »I 11 

S. Grup Kuru Gıda 17XaIem 157.743.500 4.732.305 »» t» tt ** y t 

Süt ve Süt 
Mamulleri 9 Kalem 1.395.000.000 41.850.000 »» 1 » 10/3/1992 Sah 13.00 
Kemiksiz Dana 
Eti But 
Gövde Koyun Eti 2 Kalem 2.125.000.000 63.750.000 Kapalı Zarf 10/3/1992 Sah 14.00 
Tavuk Eti But 
Tavuk Eti Göğüs 2 Kalem 232.000.000 6.960.000 Kapalı Zarf '10/3/1992 Sah 15.00 
Tavuk Yumurtası 1 Kalem 125.000.000 3.750.000 Kapalı Zarf 10/3/1992 Sah 16.00 

Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesinin 1992 yılı İhtiyacı olan yukarıda cinsi, miktarı, muhammen tutarı, geçici teminatı ile ihale gün ve 
saati yazılı Yiyecek İhalesi 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 29 maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Teklif mektupları ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilecektir. Bu hususla ilgili listeler ve şartnameler kurumumuz Döner Ser
maye Saymanlığından 50.000,— T L . karşılığında temin edilir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

ilân olunur. 3477 / 1-1 
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Çeşitli İlânlar 
Osmaniye Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünden : 

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere THS 7. Derecede 
Münhal Bulunan kadromuza 1 adet Ziraat Mühendisi alınacaktır. 

Sınavla İlgili şartlar aşağıya çıkartılmıştır. 
1 — T.C. vatandaşı olmak, 
2 — En az istenilen dalda 5 yıl öğrenim yapmış olmak, 
3 — Mezun olunan fakültenin diplomasını ibraz etmek, 
4 — Askerlikle ilişkisi bulunmamak, 
5 — Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak, 
6 — Sınav gününe kadar 30 yaşından gün almamak, 
7 — Sınav 6/3/1992 Cuma günü saat 9.30 da Belediyemiz .Meclis salonunda yapılacaktır. 
8 — Mülakat için 6/3/1992 Cuma Günü aynı salonda saat 14.00'de yapılacaktır. 
9 — Taliplilerin 4/3/1992 tarihine kadar müracaat etmeleri. 
İlgililere duyrulur. 3661 / 1-1 

Mamak Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünden : 

İlçemiz Bayındırlık Barajı civarına ait "Rekreasyon Alanı" ilave ıslah imar planı Bele-
diy miz ilân panosunda 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. 

İlgililere önemle duyurulur. 3583 / 1-1 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığından : 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/1/1992 gün ve 37 sayılı kararı ile onanan, 
7602, 7606, 7609 ve 16021 nolu adalarla çevrili "Park ve Rekreasyon Alanı'nın bir kısmının 
Ticaret Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 
İmar Planı Başkanlığımız ilân tahtasına asılmıştır. 

llânen ilgililere duyurulur. 3478 / 1-1 

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden : 

"Güneşevler Gecekondu Önleme Bölgesi Islah İmar PIanı"nda yapılan plan değişikliği 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 3476 / 1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 80470 nolu plan Müdürlü
ğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

llânen ilgililere duyurulur. 
Ada Parsel 

3452 1.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 
36-37-38-39-40-118-119-120-121 

3454 10-11-12-13-14-15 
3462 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 
Solfasol Köyü 707-1397 
Tapulama 

3202 / 1-1 

Tapa ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Adana İli Feke İlçesi, 3402 sayılı Kadastro Kanunu uygulamalarına açılmış olup çalış
malara başlanacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen Kanunun 2. maddesi gereğince duyurulur. 3475 / 1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ EGRCLANHA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24-02-1992 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEÛERLERİ: 

1- üzerinde f a i z kuponu bulunmayıp iskontolu olarak Hazine İhalesi i l e 
alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T:Devlet İç Borçlanma T a h v i l i , B:Hazine Eonosıı) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DE8ER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18-03-1992 9B 23 95.521 
15-04-1992 9B 51 90.821 
13-05-1992 9B 79 86.557 
10-06-1992 9B 107 82.636 
08-07-1992 9B 135 79.003 
05-08-1992 98 163 75.620 
02-09-1992 9B 191 72.456 
30-09-1992 98 217 6?,433 
23-10-1992 9B 66.696 
13-03-1992 12T 95.521 
15-04-1992 12T 51 90.821 
13-05-1992 12T 79 86.557 
10-06-1992 12T 107 82.636 
03-07-1992 12T 135 79.003 
02-09-1992 12T 191 72.456 
30-09-1992 12T 219 69.433 
28-10-1992 12T 247 66.696 
25-11-1992 12T 275 64.064 
23-12-1992 12T 303 61.579 
20-01-1993 12T 331 59.223 
17-02-1993 12T 359 57.002 

2- Vadeleri yukarıdaki t a r i h l e r l e aynı olısayan fakat yukarıdaki t a r i h l e r 
arasında gelen, üzerinde fa i z kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan 
Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade t a r i n i olarak listede yer alan bir 
sonraki tarih esas alınır. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET KERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANHA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24-02-1992 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 
3- Tedavülde bulunan değişken f a i z l i Devlet Tahvillerinin değerleri 

aşağıdadır. (Bu kıymetler, kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleş
melerde ve Hazine'ce satılan M i l l i Emlak bedellerinin ödenmesinde 
nominal değerleri üzerinden kabul edi l i r . ) 

VADE KUPON KUPON DAHİL-BUGÜNKÜ BEfiER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

15-03-1992 36T-D 55.38 152.354 
20-03-1992 24T-D 55.38 151.597 
20-03-1992 24T2-D 33.51 123.907 
20-03-1992 24T4-D 17.99 113.048 
03-04-1992 36T-D 55.38 149,479 
01-05-1992 36T-D 57.24 146.762 
05-06-1992 36T-D 59.43 142.86S 
17-07-1992 24T-0 60.24 136.539 
17-07-1992 24T2-B 34.93 107.293 
15-08-1992 24T-0 61.06 132.198 
21-03-1992 36T-D 61.06 131,197 
21-0S-1992 36T2-D 35.85 100.591 
21-03-1992 36T4-D 16.93 100.566 
17-09-1992 24T-D 62.72 127.419 
01-10-1992 48T2-D 35.85 123.602 
22-10-1992 24T-D 65.53 122.380 
30-10-1992 24T-0 63.51 121.901 
13-11-1992 36T-D 66.51 118,717 
13-11-1992 36T2-0 34,24 119.378 
13-11-1992 36T4-D 17.43 .102.130 
13-12-1992 24T-D 68.45 113.653 
04-01-1993 36T-D 69.63 109.703 
22-01-1993 36T-D 70.61 106.366 
22-01-1993 36T2-D 35.25 106.391 
20-02-1993 36T-D 71.12 100.777 
20-02-1993 48T2-D 35.37 100.777 
20-03-1993 36T-D 55.33 151.597 
30-04-1993 24T-0 57.24 146.918 
03-05-1993 36T-D 58.61 146.760 
08-05-1993 36T2-D 34.24 120.318 
14-06-1993 36T-0 60.18 141.929 
14-06-1993 36T2-D 34.62 113.621 
17-07-1993 36T-D 60.24 136.539 
15-08-1993 36T-0 61.06 132.198 
17-09-1993 36T-D 62.72 127.419 
30-10-1993 36T-D 69.17 122.112 
13-12-1993 36T-D 68.45 113.653 
04-01-1994 43T-0 69.63 109.703 
04-01-1994 48T2-0 34.93 109.783 
22-01-1994 48T-D 70.61 106.366 
22-01-1994 48T2-D 35.25 106,391 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET ip BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24-02-1992 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEfiER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

05-02-1994 24T-D 70.61 103.666 
20-02-1994 4ST-0 71.12 100.777 
20-03-1994 48T-D 55.38 151.597 
30-04-1994 36T-D 57.24 146.918 
01-05-1994 60T-D 57.24 146.762 
08-05-1994 48T-D 58.61 146.760 
14-06-1994 4ST-D 60.18 141.929 
17-07-1994 43T-D 60.24 136.539 
17-09-1994 48T-D 62.72 127.419 
13-11-1994 60T2-D 36.98 120.928 
05-02-1995 36T-D 70.61 103.666 
15-08-1995 60T2-D 35.65 101.773 
30-10-1995 60T-0 70.50 122.537 
15-01-1996 60T2-D 39.93 108.776 

4- Yukarıdaki maddelerde b e l i r t i l e n l e r dışında kalan Devlet i ; Borçlanma 
Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. 
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T . C . 
RESMİ G A Z E T E 

Yönetim Yeri : Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Mü
dürlüğü 

ADRES : BAŞBAKANLIKNecatibey Cad, No : 108 Kat :7 
06100 A N K A R A 

Dizgi ve Basıldığı Yer : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü 

ADRES : Eski Meclis Arkası 06250 Ulus • ANKARA 
Posta Kutusu : 10 ULUS 

Abone (Yurtiçi - Yurtdışı) 
ve tlân Servisi : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü 

ADRES : Hisarparkı Cad. No: 3 06250 Ulus-ANKARA 
Posta Kutusu : 10 ULUS 

Basımevi Santralı: (4) 3103255 - 3103256 - 3103257 - 3103258 

Dağıtım : (Abonelere 
ve Perakende Satış) : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme» Müdürlüğü 

Abone Şartlan 

Yurtiçi 

Yurtdışı 

İlan Ücreti 

Resmi Gazete Yıllık abone bedeli (KDV dahil) 450.000,—TL. 
dır. Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde 
50.000,— TL. posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete abonele
ri istedikleri takdirde TBMM Tutanak Dergisine de yukarıda
ki bedel karşılığı abone olabilirler. Resmi Gazete abone 
bedelleri, doğrudan İşletme veznesine yatırılabileceği gibi, T.C. 
Ziraat Bankası Dışkapı/Ankara Şubesindeki 30423/2037 no.lu 
hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vez
ne makbuzunun ibrazı veya banka dekont suretinin abone açık 
adresini belirten bir yazı ekinde İşletmeye gönderilmesi gerek
lidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka 
dekont suretinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar 
İşletmeye intikali halinde takip eden ayın başından itibaren Res
mi Gazete, aboneye gönderilmeye başlanılır. 

Resmi Gazete yurtdışı abone bedeli, 275 Amerikan Doları, 
415 Alman Markı, 2920 Avusturya Şilini, 8550 Belçika Frangı, 
1410 Fransız Frangı, 355 İsviçre Frangı, 310.000 İtalyan Lire
ti, 1025 Suudi Arabistan Riyali, 470 Hollanda Florinidir. Bu 
bedele ayrıca uçak posta ücreti ilave olunur, 

İlanların her satın için (KDV hariç) 14.000,— TL. ücret alınır. 

Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV .Dahil) 1.500,— TL.dir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Milletlerarası Andlaşma 
Sayfa 

92/2672 Türkiye Elektrik Kurumu'nun Yeniden Yapılandırılması Projesinin 
Finansmanı İçin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Sağ
lanan Krediye İlişkin Anlaşma 1 

Bakan İstifası ve Yerine Vekillik Etme İşlemi 
— Devlet Bakanı G. İLERİ'nin İstifası ve Yerine Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı E . iNÖNÜ'nün Vekillik Etmesine Dair Tezkereler 40 
Yönetmelik 
— Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptı

rılması Esaslarına Dair Yönetmelik 40 

İlânlar 

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

43 
71 
91 

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Gün
lük Değerleri 92 

— Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler 95 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce 3. baskısı işlet

memizde yaptırılan "Türk Hukuk Lügati" eski ve yeni Türk Hukukunun bütün terim
leri yanında ingilizce, Almanca, Fransızca ve Lâtince Hukuk terimlerini de içine alacak 
şekilde beş ayrı lügat bir arada olmak üzere hukukçuların hizmetine sunulmuştur. 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde basılan bu eser 
büyük boy, 582 sahife, birinci hamur kağıt ve ciltli olarak hazırlanmış, satış fiyatı KD V 
dahil 100.000.— TL.dır. 

İstekliler kitabı aşağıdaki şartlarla temin edebilirler: 
— Talep sahipleri Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

nün Hisarparkı Caddesi No: 3 Ulus/ANKARA adresindeki satış bürosuna bizzat mü
racaat ederek temin edebilirler. 

— Ayrıca posta ile talep edenlerin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet
mesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki 30423 -
2065 numaralı hesabına veya Türk Hukuk Kurumunun T. C. Ziraat Bankası Ankara 
Heykel Şubesi nezdindeki 30440/1952-2 numaralı hesabına taahhütlü posta ücreti da
hil 108.000,— TL. yatırarak dekontun bir suretini Resmi yazı/dilekçe ekinde İşletme 
Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. 

— 5 (beş) adetten fazla kitap talep edenlere % 20 indirim uygulanır. 
— Kitabı satmak maksadıyla talep eden kitapçılara en az 10 (On) adet almaları 

halinde % 25 indirim uygulanır. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Perakende Safef Fîyab; (KDV. daUI> 1.500,— TL. 


