TASFİYE HALİNDEKİ KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARİ ŞİRKETİ LTD.
ALACAKLILARINA DUYURU
1. Tasfiye Halindeki Kıbrıs Türk Hava Yollan Şti. Ltd.'den alacaklı olduğunu iddia
edenler, 17 Ekim 2016 tarihinde mesai bitimine değin alacak taleplerini (yani borç
ispatlarını) aşağıda belirtilen şekilde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlilc
Dairesi'ne iletmelidirler.
2. Alacak talebi (borç ispatı), posta ücreti ödenmiş bir mektup marifetiyle veya elden
verilmek suretiyle yapılabilir.

3. Alacak talebi (borç ispatı), 1933 Şirketler (Tasfiye) Tüzüğü'ne ek birinci cetvelde yer
alan Form Na 1'e uygun olarak tanzim edilen ve alacağı doğrulayan bir yemin takriri
ile desteklenmelidir ve mutlak surette alacaklıma veya yetkili temsilcisinin açık
•
•' *
* ihtiva
adresim
etmelidir. Varsa, alacağın dayandığı belgeler veya alacağm kaynağına
ilişkin sair deliller de bu yemin varakasına iliştirilebilir .

4. Tasfiye Halindeki KTHY Şti. Ltd. nezdinde istihdam edilmiş ve ücret alma hakkı
bulunan işçi ve sair kişiler, şirketten olan alacaklarına ilişkin taleplerini topluca
yapabilirler. Toplu halde yapılacak alacak taleplerine, alacak talebini yapan kişilerin
adları ve kendilerine ödenmesi gereken miktarları gösteren ve 1933 Şirketler (Tasfiye)
Tüzüğü'ne ek birinci cetvelde yer alan Form Ns 2'ye uygun şekilde tanzim edilecek
bir cetvel iliştirmeîidirler. Topluca yapılacak talepler de, 1933 Şirketler (Tasfiye)
Tüzüğü'ne ek birinci cetvelde yer alan Form
l'e uygun olarak tanzim edilen ve
alacağı doğrulayan bir yemin takriri ile desteklenmelidir ve mutlak surette alacaklının
veya yetkili temsilcisinin açık adresini ihtiva etmelidir.
5. Vekil vasıtasıyla yapılacak başvurulara vekaletnamenin aslı ve avukat marifetiyle
yapılacak başvurulara da usulüne uygun tanzim ve tevdi edilmiş avukat tutma
varakaları eklenmelidir.

6. Alacak talebini 17 Ekim 2016 tarihine değin Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi'ne
iletmemiş olan alacaklılar haklarını kaybedeceklerdir.
7. Alacak talepleri (borç ispatları) kabul edilenler ile reddedilenlere, haklarında verilen
karar, alacak taleplerine ekli yemin varakalarında belirtilen adreslere iadeli taahhütlü
posta marifetiyle bildirilecektir. Ayrıca, bu kararlar Resmi Kabz ve Mukayyitlik
Dairesi ilan panosu ile dairenin web sayfasında da ilanedilecektir.

8. Alacak talebi kabul edilenlerden oluşan Alacaklılar Listesi 15 Aralık 2016 ile 30
Aralık 2016 tarihleri arasında Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ile
dairenin web sayfasında da ilan edilecek olup bu surette yapılacak duyurular geçerli
tebliğ olarak kabul edilecektir.

9. Tasfiye Halindeki Kıbrıs Türk Hava Yollan Şirketi Ltd. Birinci Alacaklılar
Toplantısı, 16 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olup, bu toplantının yer ve saati
ile bu toplantıya nasıl katilini sağlanacağı daha sonra duyurulacaktır.
10. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'nin adres ve telefon bilgileri aşağıda
gösterilmektedir:
(A) Daire Telefonları: 0392 2284345 - 2289031 - 2290067 -2290068
(B) Daire E -Posta Adresleri: ahmetnergizrkmm@outlook.com
(C) Daire Adresi: Kıbrıs Türk Alayı Gazinosu Yanı Şht. Agah Top Sok. No.9
Ortaköy Lefkoşa KKTC
(D) Daire Web Sayfası: rkmmd.gov.ct.tr

11. Yukarıda temas edilen hususlar, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Şirket İstida 42/2010
sayılı dosyada vermiş olduğu 21.07.2016 tarihli emir gereğince belirlenmiş olup bu
duyuru aynı emir gereğince, en yüksek tirajlı yerel bir gazetede ard arda üç gün süre
ile yayınlanacak ve Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla da on gün süre
ile ana haber bülteninden önce duyurulacaktır.
12. Alacaklıların bilgilerine sunulur.
'
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Tasfiye Formu

- No. 1

BORÇ İSPATI HUSUSUNDA YEMİN VARAKASİ

(Tasfiye Yönetmeliğinin 18'inci Maddesi gereğince)

KAZA MAHKEMESİNDE
Kazası Mukayyitliği

Tasfiye Halindeki
Ben, (a)

.. . .. -

•

Şirket İstida No:

. v,

hakkında.

......
...........

Kazasına bağlı
'den
yemin eder ve bu yeminim tahtında

,
(b) alacaklı
'ın müstahdemi olduğumu ve bu yemin
varakasını yapmağa onun tarafından, usulüne uygun olarak yetkili- kılındığımı ve aşağıda, yemin
tahtında beyan olunan borcun meydana gelmiş olduğunun bilgim dahilinde bulunduğunu ve en iyi bilgi
ve inancıma göre, söz konusu borcun halen ödenmemiş ve kapatılmamış olduğunu;
(c) Bu varakanın arka sayfasında adı yazılı alacaklı Şirketin mührü tahtında, onun adına "Borç İspatı"
yapmaya, usulüne uygun olarak yetkili kılındığımı;

............
..........
......
.............
..........
...................
........
.....

Yukarıda atiı geçen Tasfiye Halindeki ,,
ayının "inci günü
yani'
. senesi 1*'

'f

.

.....
........

'in Tasfiye emrinin verildiği tarihte,

(e).,...-

:

.

;
.'den dolayı (ayrıntıları arka sayfada yazılı
. ,
hesapta / bu varakaya ilişik EK-A'daki hesapta)* gösterildiği üzere

...
lira ve

.

kesinlikle ve doğru olarak borçlu bulunduğunu /
bulunduklarını * ve halen de borçlu olduğunu /
olduklarını * ve bu miktar veya bunun herhangi bir
kısmı hususunda

vie bana ve ne de (f)

(b)Yemin edenin tam isim, meslek ve adresi yazılacak.

. . . . . . .. . . . . . .

İspat Belgesi, alacaklı tarafından bizzat yapılmışsa, (b) ve (c) ibarelerini çiziniz.
ispat Belgesi, alacaklının memuru tarafından yapılmışsa, (c)'yi çiziniz.
Şirket memuru veya vekili tarafından yapılmışsa, (b)'yi çiziniz.
(d) "Bana" veya bir kollektif / komandit ortaklık durumunda, "bana ve birlikte
işi yaptığım ortaklarım C., D. Ve E., F.'ye yazınız veya bir memur veya vekil
tarafından yapılmışsa, amirin veya müvekkilin isim, adres ve tanımını yazınız.
(e) Karşılığı belirtiniz - Örneğin: "kendisine sattığım ve kendi isteği üzerine şu tarihler arasında
kendisine teslim ettiğim mallart veya hale göre, "aşağıda belirtilen poliçe karşılığında kendisine borç
verdiğim paralar" gibi.
*Uygun olmayanı çiziniz.
(f)"Adı geçen ortaklanma veya onlardan herhangi birine" veya hale göre; "Yukarıda adı geçen
alacaklıya."

(LÜTFEN ÇEVİRİNİZ)

.

....................
.....
......

Veya başka herhangi bir şahsa, (g)
(emrimle / emrimizle / emriyle /
....
.
emirleriyle)* benim bilgi ve inancıma göre (g)
(faydam/ faydamız / faydası I
faydalan)* için herhangi bir. ödemede bulunulmadığını veya aşağıda belirtilenler dışında ve onlardan
gayrı herhangi bir teminat senedine sahip olmadığını veya böyle bir teminat senedi elde edilmediğini

Tarih

Senedi kabul eden
(Borçlu)

Keşideci

Miktar

Vade sonu

•

.
.
.
. . . . .........
. ..... . .
.........
.........
.......
.....

Not. - Poliçeler veya tedavül edebilen teminat senetleri bu "ispat Belgesf'nin kabul
edilebilmesinden önce Resmi Kabz Memuruna ibraz edilmelidir.

,\

(Yemin Edenin İmzası)

günü huzurumda yemin edildi.
(Yemini yaptıran Memurun imzası)
için oy kullanabilmek üzere kabul edildi.

i

(İmza)

.

(Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru)

Tarih:

tasfiye payı için sıraya girmek üzere kabul edildi.

.

Tarih:

(İmza)
(Resmi Kabz Memuru)

.

Not.- Toplantıya çağrı ilanında belirtilen günden önce, usulüne uygun olarak tamamlanıp
Resmi Kabz Memuruna teslim edilmedikçe, bu "İspat Belgesi" alacaklıların ilk toplantısında oy
kullanmak için kabul edilemez.

Tarih

ÖN SAYFADA SÖZÜ EDİLEN HESAPLARIN AYRINTILARI
(Kontra Hesaplar için Alacak mahsubu yapılmalıdır.)
Ödün
DÜŞÜNCELER
(Borcun Karşılığı)
(Hesabın doğruluğunu ispata
Miktar
yarayan belgeler aşağıda
gösterilmelidir.)

Yemin Edenin İmzası:
Yemin Yaptıran Memurun İmzası:
(g) Hale göre: "Benim", "Bizim", "Onun" veya "Onların"
(h) Burada, eldeki bütün teminat senetlerinin ayrıntılarını belirtiniz. Teminat senetleri, borçlunun mülkü
üzerine yapılmışsa, bunun takdir olunan değerini yazınız. Poliçe veya Tedavül edebilen başka teminat
senetlerine sahip olunması halinde bunları yukarıdaki çizelgede gösteriniz.

