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Genel Esaslar

Amaç
MADDE i

— Bu Kanunun amacı, siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE

2. — Bu Kanun, siyasî partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları,

faaliyetleri, görev, yetk. ve

sorumlulukları, gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar.
Tanım
M A D D E 3. — Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahallî idareler se
çimleri yoluyla, tuzuk ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propaganda
ları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş
medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel
kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Siyasî partilerin vazgeçilmezliği ve niteliği
MADDE

4

—

Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürk ilke ve inkı

lâplarına bağlı olarak çalışırlar
Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları Anayasada nitelikleri be
lirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz
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Siyasî parti kurma hakkı
MADDE 5

— Vatandaşlar siyasî parti kurma hakkına sahiptirler.

Siyasî partiler. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar
Siyasî

parti

kurma hakkı,

Anayasanın

başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak ve Turk

Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, temel hak ve hurnvetlerı yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya
sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, dm, mezhep ayırımı veya
bölge farklılığı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi bir diktatörlük
turune dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz

Üye olma ve üyelikten çekilme hakkı
MADDE 6

-

Her Turk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere gore siyasî

partilere uye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiptir.
Kimse, aynı zamanda birden -fazla siyasî partinin üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî partile
rin hepsinde birden sona ermiş sayılır.
Kimse, bir partinin'birden fazla teşkilat birimine uye kaydolamaz, aksı halde son kayıt tarihinden once
yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir.

Siyasî partilerin teşkilatı
M A D D E 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez organları ile ıl ve ilçe teşkilatından vc 1 .ırkiye Büyük
Millet Meclisindeki parti grubundan ibarettir
Siyasî partiler, yukarıdaki fıkrada belirtilenler dışında herhangi bir yerde ve herhangi bir ad altında teşki
lat kuramazlar.

İKİNCİ KISIM
Siyasi Partilerin Teşkilatlanması
BtRINCI BOLÜM
Kuruluş
Partilerin kurulması
MADDE

8 — Siyasî partiler, milletvekili seçilme yeteılığıne sahip en az otuz Turk vatandaşı tarafın

dan kurulur.
Siyasî partilerin genel merkezi Ankara'da bulıın.ır
Siyasî partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kaza
nırlar
Bildiride, kurulacak siyasî partinin adı, genel merkez adresi, kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve ta
rihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtilmesi ve bu bildirinin butun kuru
cular tarafından imzalanması ve bildiriye beşer adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örneklen, adlı" sicil
belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasî parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten
imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tuzuğu ve programının eklenmesi şarttır
Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi verilir
İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildin eklerinin birer takımı
nı uç gun içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ılf Anayasa Mahkemesine gönderir

Cumhuriyet Başsavcılığının partilerin kuruluşunu denetlemesi
M A D D E 9 . — Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tuzuk ve programlarının ve kurucuların hukukî
durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu ve belgelerinin tamam olup olmadığını, kuruluş
larını takiben öncelikle ve ivedilikle inceler Tespit ettiği noksanlıkların giderilmesini, lüzum göreceği ek bilgi
ve belgelenir gönderilmesini yazıyla ister Bu yazının tebliği tarihinden başlayarak otuz gun içinde noksanlık gi
derilmediği veya istenen ek bilgi ve belgeler gönderilmediği takdirde, siyasî partilerin kapatılmasına dair hü
kümler uygulanır
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Siyasi parti sicili
MADDE

10 — Cumhuriyet Başsavcılığınca her siyasî parti için bir sicil dosyası tutulur.

Bu sicil dosyasında .
a)

Kuruluş bildirisi ve ekleri,

bl

Merkez organları ile teşkilat kurdukları ıl ve ilçeleri, bunların organlarında görev alanların adları, so

yadları, doğum yen ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhlarım gösterir onaylı listeler

ve nüfus

cüzdanı örnekleri,
c)

Partinin faaliyetlerini düzenleyen her tur yönetmelikler ve diğer yayınları,

d)

Partiye kayıtlı üyelerin, ilçelere göre (b)

bendindeki bilgileri içeren listelen,

Bulunur.
Cumhuriyet Başsavcılığınca istenilen sicille ilgili diğer bilgi ve belgeler de bu dosyaya konulur.
Siyasî partiler, (b) ve (c) bentlerindeki bilgi ve belgeler ile bunlarda ve parti tüzük ve programlarında ya
pılan değişiklikleri, yayın veya değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içinde; (d) bendindeki listeler ile bun
larla ilgili değişiklikleri ise, altı ayda bir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderirler.
Siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları sicillerine işlenir.
Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır

İ K İ N C İ BÖLÜM
Üyelik

Siyasi partilere üye olma
MADDE

11. —

Yırmıbır yaşını dolduran, medenî ve. siyasî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan

her Turk vatandaşı bir siyasî partiye uye olabilir.
Ancak;
a)

Hâkimler

ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki

öğretim

elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile
yaptıkları

hizmet bakımından

işçi niteliği

taşımayan diğer kamu görevlileri, özel kanunla veya özel kanu

nun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar
ile aylıklı ve yevmiyeli memurları ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler men
supları, siyasi partilere giremezler.
b)

1. —

Kamu hizmetlerinden yasaklılar,

2 — Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,

dolanlı

iflas gibi yuz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale
ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
3. —

Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç uç yıl veya daha fazla hapis ce

zasına mahkûm olanlar,
4. — Turk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenme
sini alenî olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,
5. — Turk Ceza Kanununun 312 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep
veya bölge farklılığı gözeterek km ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkûm olanlar,
6

— Turk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve uçüncu fıkralarında yazılı eylemlerle

aynı Kanunun 537 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî
ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar,
Siyasi partilere uye olamazlar ve uye kaydedilemezler.

Üyeliğe kabul şartlan
MADDE

12. — Siyasî parti uyesı olmaya kanuna gore engel hali bulunmayanların, üyeliğe kabul şart

ları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep,
aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz.
Siyasî partiler uye olma istemlerini sebep göstermeksizin de reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını isteye
nin, istemini reddeden teşkilatın bir üst kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır,
itiraz üzerine verilen karar kesindir.
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ÜÇÜNCÜ BÖI.ÜM
Merkez Teşkilatı
Partüor'A genel merkez teşkilatı
MADDE

i'

— Parti merkez organları.

<•)

Huyuk kongre,

cı

Merkez karar ve yönetim kurulu,

t jenel başkan,

J)

Merkez disiplin kurulu,

e)

Kucak k c n g 'e,

den ibarettir.
Pı^ı

tüzüğünde, paranın

amacına uygun olarak

danışma ve araştırma amaçlı ihtiyari kun,Har ua oluşlu

rulabıh* Burıbrın görev ve yetkilen ile uyelenmn sayısı ve seçilme usulleri de tutukte gostenhı
Büyük kongre
Î4. —

M ADOE

Siyasî partinin en yüksek organı buyuk kongredir.

Bavuk. i o n g r e , sfçılnvş üyeler ile tabiî üyelerden oluşur
Se,ıî»T-4 uveler, Turtıve Buyuk Millet Meclisi uye tamsayısın.n iki katından fazla

olmamak

parti tuzug mde j o s t e n l e n şekilde ve sayıda ıl kongrelerince seçilen delegelerdir. Tabiî

u>eler;

k » > ü ı , -.,
parti

sene!

başkanı, m«ı<ez karar ve yönetim k u r u l u ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve partinin uyesı ol«-ı bakanlar
ve milletvekilleridir.
Taşıdıkları sıfat dolayısıyla buyuk kongre üyesi olan kimseler, aynca i l kongrelerince delege olara*

s-yite-

mtzl* r.
P a r a genel başkanını, partmın merkez karar ve yönetim kurulu ile merkez dı<-ıplm k u r u l u u>cieriM gı/Iı
oila sectnek, partinin tu/uk ve programında değişiklik yapmak; partinin gehr - gider kesınhesıbra kabul
me.kez karar ve yönetim k u r u l u n u ibra etmek veya
pıoframı

\e

kesmhesabı reddetmek; kanunlar, parL tuzuk \«- parlı

çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkın

da g_-r>el nıte.iKte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun veya parti U/yğu
nun göster Jığ, saıt hususları karara bağlamak; partinin kapanmasına veya başka bir partiyle birleşmesine ve
böylece

hunuKÎ

varlığı

sona

erecek

partinin

mallarının tasfiye veya intikal şekline dair kararlat verniK,

bu; ak kangrenin yetkılenndendtr.
Buyuk

Kongrenin olağan

toplantıları

ıkı yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel

başkanın ve>.<

metkez karar ve yönetim kurulunun lüzum göstermesi veya buyuk kongre üyelerinin en az beşte bırmın ya
zıh istemi u z e m e yapılır
Parti kurtluları, ilk buyuk kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, p a r t m m ta
/elkijüık kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar.
B u y u k kongre i l k toplantısını yapıncaya kadar, bu kongrenin yetkilerini kurucular kurulu kullanır

Par

tının gjnel başkanı ılı; yaş kaydı aranmaksızın kuruculuk şartlarını haiz merkez karar ve yönetim k u r u l u ıie
merkez

kurulu

diıipLn

ayeleri

\e milletvekilleri,

bu kurulun tabii üyeleridir.

Buyuk kongrenin toplantı yeter sayısı, buyuk kongre uye tamsayısının

salt çoğunluğuduı.

l!k

çağrı

rint- yaplan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda
yeter sayısı aranmaz. B u y u k kongrenin karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde daha
sayı

gösterilmediği

hallerde, hazır

u»e

toplan'ı

buyuk

o.r

bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

Parti tuzuk ve programında değişiklik yapılmasına ilişkin olan veya parti politikasını ilgilendiren k o r u
larda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak ıçm, bunların genel başkan, merkez karar ve yone'.m
k u r u l u veya buyuk kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından
l*artı tanık v
la'inda

e

alınmasına

karar

ilen

sürülmüş

olması

gerekir. Kanunlar

parti progıaroı çerçevesinde toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri k o n u
dair teklifleri

karara bağlamak için bu tekliflerin buyuk kongrede hazır bu -jnan

ıiyeierın uçte bırı tarafından yapılmış olması şarttır Bu teklifler, buyuk

kongrece

seçilecek

bir

kom.syoıda

görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır.
Gene! başkan
M ADDI
çilir

l

c

-

Parti genel başkanı, buyuk kongre -e gizli o v l a ve uye tamsayısının salt çoğunluğu Ue se

c'k ıkı o y l a m a d a «onuç alınamazsa, uçuncu oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır
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Gene' başkan, en çok iki yıl için seçilir Aynı kişi, ara verilmeksizin altı defadan fazla seçilemez;

veri

den seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir surenin geçmesi zorunludur
Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kavdı ile parti adı
rm dava açma ve davada husumet yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkilen kullanmak üzere p*tti tuzuğunun göstereceği parti mercilerine aittir.
Pariı gene! başkanı, merkez karar ve yönetim kurulunun tabii başkanıdır.
Parti tuzuğu, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık et
mek üzere genel başkan yardımcısı ve genel sekreter adlarıyla gerekli gördüğü sayıda yardımcılar
bilir

öngöre

Bunların ne suretle seçileceği, görev ve yetkileri parti tüzüğünde gösterilir.

Genel başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, buyuk kongre toplanıncaya kadar, merkez
karar ve yönetim kurulu partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder ve en geç kırkbeş
gun ıçet isinde büyük kongreyi toplantıya çağınr.
Merkez kurar ve yönelin kurulu
M A D D E 16 — Siyasî partinin merkez karar ve yönetim kurulu, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kuru
lur. B J kurulun uye sayısı onbeşden az olamaz.
Merkez karar ve yönetim kurulu iki büyük kongre

arasında parti tuzuk ve programına ve buyuk kongre

kararlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini dü
zenleyen parti ıçyonetmelıkleri de bu organ tarafından yapılır,
Merkez karar ve yönetim kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde,
partinin hukukî varlığına son verilmesiyle tuzuk ve programının

değiştirilmesi

dışındaki butun kararları

alabilir.
Parti tu/uğünde, merkez karar ve yönetim kurulunun; «merkez karar kurulu» ve «merkez yönetim ku
rulu»

adlarıyla

ıkı kurula ayrılması

öngörülebilir.

Bu

şekildeki ayırmanın öngörüldüğü hallerde :

a)

Her ıkı kurulun üyeleri buyuk kongrece seçilir.

b)

Merkez karar ve yönetim kuruluna ait olan görevlerden hangilerinin merkez karar kurulu veya mer

kez vonetim kurulu tarafından

yerine getirileceği

ve kurul üyelerinin sayısı parti tüzüğünde gösterilir.

c)

Parti genel başkanı, her iki kurulun da başkanlığını yapar.

d)

Her ıkı kurul üyeleri, büyük kongre ve büyük kongre yetkilerini kullanan kurucular kurulu toplan

tılarının tabiî üyesi olurlar.
e)

Her ıkı kurulun toplantı ve çalışma usulleri île birbirleri ile olan görev ilişkileri parti tüzüğünde gös

terilir.
Merkez disiplin kurulu
MADDE

17 — Siyasî partinin merkez disiplin kurulu, bu Kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şekilde

kurulur. Bu kurulun üye sayısı yediden az olamaz.
Küçük kongre
M A D D E 18. — Küçük kongre, parti merkez karar ve yönetim kurulunun yetki alanına giren konularda
damşmaJa bulunmak ve bu kurulca gerekli görüldüğü zaman toplanmak üzere, partinin milletvekilleri, genel
başkanı, merkez karar ve yönetim kurulu ile il başkanlarından oluşur.
DÖRDÜNCÜ

BÖLÜM

II ve İlce Teşkilatı

11 teşkilatı
M A D D E 19. — Siyasî partilerin ıl teşkilatı; ıl kongresi, ıl başkanı, il yönetim kurulu ve ıl disiplin kuru
lundan oluşur.
11 kongresi, sayısı altıyüzden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince seçilen dele
gelerden oluşur. O ılın partili milletvekilleri ile yönetim ve disiplin kurullan başkan ve üyeleri, ıl kongresinin
tabiî üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kongreye katılma hakkına sahiptirler Ancak
geçici il yönetim kurulu başkanı ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların kongrede oy kullanma hakları yok
tur.
tl kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır Bu süre yirmi aydan az ve ıkı yıldan fazla
olamaz.
İl yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda, ıl başkanı dahil en az beş, en fazla onbeş üyeden
oluşur
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İl başkanı ile ıl yönetim kumlu ıl kongresince seçilir. İl başkanı ile yönetim kurulunun, seçim şekli ve
merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun
nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. E l çektirme kararı, 101 inci maddenin (d-1) bendinde gösterilen
haller dışında yetkili kurulların uye tamsayısının uçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme ka
rarının il yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren kırkbeş gun içinde ıl kongresi toplanarak yem il yönetim
kurulunu seçer. Bu sure içerisinde ıl kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle top
lanır.
İl başkanı, en çok iki yıl için seçilir. Aynı kişi, ara verilmeksizin beş defadan

fazla

seçilemez; yeniden

seçilebilmesi için aradan dört yıllık bir surenin geçmesi zorunludur.
İl teşkilatında bir il disiplin

kurulu bulunur. 11 disiplin kurulunun uye sayısı ve bu üyelerde aranacak

nitelikler parti tüzüğünde belirtilir.
Bu maddede yazılı kurulların; görev ve yetkileriyle yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle
göreve çağrılacağı parti tüzüğünde açıklanır.

ilçe teşkilâtı
M A D D E 20. — Siyasî partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulundan olu
şur. Parti tüzüğünde, ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir.
İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki koy ve mahallelerde partiye

kayıtlı bulunan parti

üyelerinin seç

tikleri, sayısı dörtyuzu aşmayan delegelerden oluşur. İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu

başkan

ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir. Geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri de, kongreye katıl
ma hakkına sahiptirler. Ancak geçici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinden delege sıfatı olmayanların,
kongrede oy kullanma hakkı yoktur.
Delege seçimleri; köy ve mahallelerde partiye kayıtlı bulunan üyelerin miktarı esas alınmak suretiyle bu
yerlere verilecek kontenjanlara gore yapılır. K o y ve mahallelerdekı uye sayısı delege kontenjanı verilmesini ge
rektiren nispetin altında ise bu durumdaki koy ve mahallelerin diğer koy ve mahallelerle birleştirilerek dele
ge seçilmesi mümkündür.
Yapılan delege seçimleri bir tutanakla tespit edilerek, tutanak parti ilçe başkanlığına gönderilir
Parti tüzüğünde, münhasıran delege seçimi işlemlerim yürütmek üzere koy veya mahallelerdekı üyelerden
birinin görevlendirilmesi öngörülebilir.
Delege seçimiyle ilgili diğer hususlar parti tüzüğünde gösterilir.
İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır. Bu sure yirmi aydan az ve ıkı yıldan fazla
olamaz.
İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda, ilçe başkanı dahil en az beş, en fazla dokuz üye
den oluşur.
İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu

ilçe kongresin:e seçilir, ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun; seçim

şekli ve ıl yönetim kurulunca veya merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çek
tirileceği ve geçici yöüetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. E l çektirme kararı 101
inci maddenin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında yetkili kurulların uye tamsayısının uçte ıkı çoğunluğu
ve gizli oyla alınır. İşten -el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren otuz gun için
de ilçe kongresi toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu sure içerisinde ilçe kongresi için yeni delege
ler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır
İlçe başkanı, en çok ıkı yıl için seçilir. Aynı kişi, ara verilmeksizin beş defadan fazla seçilemez; yeniden se
çilebilmesi için aradan dört yıllık bir sürenin geçmesi zorunludur.
Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri ile yedek üyelerinin sayısı ve ne suretle göreve çağrılacağı
parti tüzüğünde gösterilir.
Siyasî partilerin, illerin merkez ilçelerinde teşkilat

kurmaları

hususunda ilçe teşkilatına ilişkin hükümler

uygulanır.

Seçimlerin yapılması
M A D D E 21. — Siyasî partilerin genel merkez, il ve ilçe organları seçimleri ile ıl kongresi ve buyuk kong
re delegelerinin seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına gore aşağıdaki şekilde yapılır.
Seçim yapılacak buyuk kongreyle ıl ve ilçe kongrelerinin toplantılarından en az onbeş gun once, kongreye
katılacak parti üyelerini belirleyen listeler, büyük kongreyle il kongreleri için Yüksek Seçim Kurulunun önce
den belirleyeceği seçim kurulu başkanına, ilçe kongreleri için o yer ilçe seçim kurulu başkanına, ilçede bir-
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den fazla ilçe seçim kurulunun bulunması halinde birinci ilçe seçim kurulu başkanına ıkı nüsha olarak ve
rılır

Ayrıca toplantının gündemi, yeri, gunu, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci top

lantıya ilişkin hususlar da bildirilir.
Seçim kurulu başkanı, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları
tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları
onaylar

Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongrenin toplantı tarihinden yedi gun once

siyasi partinin ilgili teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilân edilir ilân suresi uç gundur
Jlân suresi içinde, listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç ıkı gun içinde kesin ola
rak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer

hususlar, hâkim tarafından

onaylanarak siyasî partinin ilgili teşkilatına gönderilir.
Kongrelerce yapılacak

seçimlerde aday olanların listeleri, organlara gore ayrı ayrı olmak üzere tek liste

halinde veya ayrı listeler halinde başkanlık divanınca yeten kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına
mühürlenmek üzere verilir.
Seçim kurulu başkanı, bir başkan ile iki üyeden

oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. San

dık kurulu başkanı ile bir uyesı en az on yıllık hizmeti bulunan memurlar, diğer uyesı de aday olmayan parti
üyeleri arasından seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek uye de belirlenir. Seçim sandık ku
rulu başkanının yokluğunda, kurula memur uye başkanlık eder.
Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tuzuğunun öngördüğü esaslara gore seçimlerin yürütülmesi, yöne
timi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevlen seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak de
vam eder.
Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli
uyehk kimlik kartı ile 'ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kul
lanılır. Oylar oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları

gösterir seçim kurulu

başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan uye
sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır
Seçim suresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri
tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilân edilir. Kullanılan oylar ve
diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte uç ay sure ile saklanmak üzere seçim kurulu başkanlığına ve
rilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gun içinde .se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gun incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usul suzluk veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçim
lerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir sure içinde olmamak üzere seçimlerin
yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir

Belirlenen günde yalnız

seçim yapılır ve seçim

işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hukum lere uygun olarak yürütülür.
İlçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre Genel Bütçeden ücret öden.r.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar. Devlet memurlarına karşı işlen
mış gibi cezalandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türkiye BUyttk Millet Meclisi
Siyasi Parti Grupları

Grup kurma
M A D D E 22. — E n az yirmi milletvekiline sahip siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup
kurabilirler.
Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı

tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanlığına yazıyla bildirilir.

Grup içyönetmeliğl
M A D D E 23. — Grup içyönetmeliği, grubun kurulduğunun bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde,
grubu oluşturan milletvekilleri tarafından hazırlanır. B u içyönetmelığın, milletvekillerinin salt çoğunluğu ta
rafından kabul edilmesi zorunludur. Bu şekilde hazırlanan içyönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilir.
Grup içyönetmeliğine, parti tüzük ve programına aykın hükümler konulamaz.
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Grup genel korulu
M A D D E 24. — Bir siyasî partinin grup genel kurulu, o partinin milletvekillerinden oluşur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve başkanvekılleri, üyesi

bulunduklar siyasi partinin ve parti

grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar. Ancak, yeniden milletvekili adayı olma
ya ilişkin faaliyetleri bu hükmün dışındadır.

Grup yönetim ve disiplin kurulları
M A D D E 25. —

Her siyasî parti grubunda; kuruluşu, görev ve yetkileri grup içyönetmehğinde belirtilen

birer yönetim ve disiplin kurulu bulunur.
Grup disiplin kurulunun, hangi hallerde merkez disiplin kurulu ile bir arada çalışacağı, parti tüzüğünde
gösterilir.

Grup başkanı
M A D D E 26. — Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır; değilse grup başkam
grup üyeleri arasından içyönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir.

Grupta gizli oylama
M A D D E 27. — Grup genel kurulunda, seçimlere ait oylamalar ile milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki
konulara ilişkin kararların oylamaları, gizli oyla yapılır.

Grup ve hükümet ilişkileri
M A D D E 28. — Bakanlar Kuruluna veya bir bakana Türkiye Büyük Millet Meclisinde veya grupta gü
ven veya gUzensizük oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisi, grup genel kuruluna aittir. Bu yetki, baş
ka bir organa veya mercie bırakılamaz.
Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler, parti gruplarında ve diğer parti organlarında tespit edilemez.

ALTINCI BÖLÜM
Teşkilatla İlgili Diğer Hükümler
Kongrelerle ilgili genel hükümler
M A D D E 29. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan
hükümleri, siyasî partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır.
Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için gerekli ilânın gazete ile yapılması şar
tını kaldırabileceği

gibi,

toplantı yeter sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci top

lantı arasındaki süreyi de azaltabilir. Bu Kanundaki özel hükümler saklıdır.

İbra için oya katılamayacak olanlar
MADDE

30. — Değişik kademelerdeki kongrelerde tabiî üye olarak bulunan merkez karar ve yönetim

kurulu ile yönetim kurulları üyeleri, mensup oldukları kurulun ibrası için yapılan oylamalara katılamazlar.

Teşkilatın merkezleri
MADDE

31. — Siyasî partilerin merkez teşkilatı Ankara ıl merkezinde; il ve ilçe teşkilatlan ise ilgili il

ve ilçe merkezlerinde bulunur.

Bağdaşmayan görevler
MADDE

32. —

Siyasî partilerin merkez karar ve yönetim kurullarına uye olanlar, o partinin Türkiye

Büyük Millet Meclisi parti grubu yönetim kurulunda görev alamazlar.
Siyasî partilerin disiplin kurullarında görev alanlar, kongreler, Türkiye Buyuk Millet
grubu üyelıklen hanç, partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde

Meclisindeki parti

bulunamaz, partiye bir hizmet bağıyla

bağlı olamaz ve partiden herhangi bir suretle gelir sağlayamazlar.
Bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev alamaz.
Eşler ile bir ve ikinci derecedeki kan ve sihri hısımlar, aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. Bunlarla
ilgili kararlara katılamazlar.
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Siyasî partilerin ıl ve ilçe yönetim kurullarından birinde uye olan kimse, diğer bir ıl veya ilçe yönetim ku
rulunda üye olamaz İl ve ilçe başkanları hakkında da aynı hukum uygulanır.
Organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesi
MADDE

33. — Parti kongreleri hariç olmak üzere, her kademedeki parti organlarıyla parti tüzüğünde

belirtilen bir göreve getirilenlerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları, ikametgâh
ları ve nııfus cüzdanı örneklen; o mahallin en buyuk mülkî amirliğine

seçim veya atanmadan

başlayarak

onbeş gun içinde yazı ile bildirilir. Valiliklerce birleştirilen bu bilgi ve belgeler İçişleri bakanlığına ve Cum
huriyet Başsavcılığına gönderilir.
Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili bilgi ve belgeler de aynı sure içinde doğrudan İçişleri Ba
kanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir
Kamu yararına dernek sayılmama
M A D D E 34. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun kamu yararına çalışan der
nek sayılma hükümleri siyasî partiler hakkında uygulanmaz.
Anamuhalefet partisi ve genel başkanı
MADDE

35 — Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasî partiler arasında en fazla mil

letvekiline sahip olan partiye anamuhalefet partisi, genel başkanına da anamuhalefet
denir

partisi genel başkam

Bu siyasî partilerin milletvekili sayılanının eşit olması halinde, son milletvekili seçimlerinde aldıkları

muteber oy sayısına bakılır.
Y E D İ N C İ BÖLÜM
Siyasi Partilerin Seçimlere Katılması ve Adayların Tespiti
Siyasi partilerin seçimlere katılması
M A D D E 36. - - Siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında teşkilat kurmuş ve bü
yük kongresini yapmış olması veya Türkiye Buyuk
Bir ilde teşkilatlanma,

Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır.

merkez ilçesi dahil o ılın ilçelerinin en az uçte birinde teşkilat kurmayı gerekti

rir.
Parti adaylarının tespiti
M A D D E 37. — Milletvekilliği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir seçim çevresindeki adayları
nın listesi ve bunların listedeki sırası, o seçim çevresinde o siyasî parti uye kayıt defterine göre düzenlenen
parti seçmen listesinde yer alan butun üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe oy kullana
cakları bir önseçim ile o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı olarak, aday adaylığını
koymuş olanlar arasından tespit edilir.
önseçimlerin

yapılacağı gun. Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel seçimlerden en az iki ay önceki

bir tarih olarak belirlenip ilân edilir Butun yurtta önseçimler seçime katılacak partiler için aynı günde ya
pılır
Genel seçimler için kabul edilen seçim çevresi, önseçim için de esas alınır.
Merkez adaylığı
M A D D E 38. — Siyasi partinin bir seçim çevresinde teşkilatı bulunmaz veya göstermesi gereken aday sa
yısı kadar istekli aday adayı olmazsa, o seçim çevresine ait aday listesi, o seçim çevresinden çıkacak millet
vekili sayısının ıkı katı olarak parti tüzüğünün belli ettiği esaslara gore merkez karar ve yönetim kurulun
ca tespit edilir.
Siyasî partiler, önseçime

katıldıkları

seçim çevrelerinden çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının yüz

de beşini aşmamak üzere merkez adayı gösterebilirler.

Ancak, gösterilen merkez adayı, aday üstesinde ön

seçimde seçime katılan partililerin en az yüzde yetmışbeş oyunu almış olan adayın üstünde bir yere konamaz.
Aday listelerinin

kesinleşmesinden once

herhangi bir sebeple bu listelerde boşalma olursa, boşalan aday

lıklar listedeki sıraya gore kaydırılmak suretiyle doldurulur; listedeki noksanlıklar önseçimde en çok oy alan
larla tamamlanır; yetişmediği takdirde parti tuzuğunun belli ettiği merkez karar ve yönetim kurulu tarafından
noksan yerlerin adayları belirlenir
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Adayların tespitinde uygulanacak hükümler
M A D D E 1(<

— 26 Nisan 1961 tarıhh ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri

ve

Seçmen

Kütükleri

Hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmavan hükümleri, önseçimlerde ve kullanılacak parti seçmen kü
tükleri hakkında da uygulanır.

Siyasi partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı
M A D D E 40. — Siyasî partiler. Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykın olmamak kaydıyla aday
larda daha başka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebilirler. Ancak aday adaylığı için,
parti uyesı olmak şartı öngörülemez.
Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığında değişik siyasî partilerden veya aynı par
tiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden önseçime katılamaz.
Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden
merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz.
Mahallî teşkilatın yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları yerden aday adayı olmak istedikleri
takdirde, önseçimden doksan gun once bu görevlerinden çekilmek zorundadırlar
Bı. hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir
Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerinin, aday adayları listelerini ve seçim çevrelerini önseçimin ya
pılacağı tarihten en az yirmi gun once saat onyedıye kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili ıl ve ilçe seçim
kurullarına bildirir Kurullarca ilgiliye bir aiındı belgesi verilir
Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek
çılmışlerse çekilmeleri hukum ifade eder

önseçime kadar dikkate alınmaz

Ancak, bu gibiler aday se-

Ölüm halinde de aynı hukum uygulanır

Kurulların oluşumu
M A D D E 41. — Önseçimde
a)

İlçe seçim kurulu, ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur.

üyeleıden ıkısı en az on yıllık hizmeti bulunan ve o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından seçilir.
Bunlar kurulun devamlı uyesıdırler İki uye ise aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir Bunlar,
üyesi bulundukları parti adına o parti adayları içm yapılacak önseçim işlemleriyle ilgili olarak kurula katı
lırlar.
Aynı usulle ikişer yedek uye de seçilir.
Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, bu Kanunla ilçe seçim kurulu başkanına veya ilçe
seçim kuruluna verilmiş bulunan görevler, birinci ilçe seçim kurulu başkanı veya kurulu

tarafından yerme

getirilir.
b)

Sandık kurulu. b,r başkan ile dört a«ıl ve dört yedek üyeden oluşur

Sandık başkanı ile ıkı asıl, ıkı

\edek uye Devlet mamurları arasından, ıkı asıl ıkı yedek uye de partiler tarafından yukarıdaki fıkra esas
larına gore öelırlenır
Kurullardaki üyelerin gelmemesi halinde yedekle! i alımı; noksanlık yedeklerle gıderılemıyorsa durum bir
tutanakla tespit edilir ve kurul başkanı tarafından yukarıda nitelikleri açıklanan kimselerden seçilmek s v c tıyle tamamlanır
Önseçimlere hangi siyasî partilerin hangi seçim çevrelerinden katılacakları, partilerin adıy adayları liste
lerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiği tarihten itibaren uç gun içinde ilân edilir İlçe seçim kurulunca
siyasi partilerin her biri için parti seçmen listesinde kayıtlı her bin seçmene bir sandık ve kapalı hücre bu
lundurulur ve sandiKİarın yerleri tespit ed'lerek mutat vasıtalarla ilân olunur

Bu husus avrıca ilgili sıvası

partilere de duyurulur
Parti seçmen listesi
M A D D F 42

-

Siyasî partilerin ilçe teşkilatı, kendi çevrelerindeki üyelerini, muntazam kayıt ve

sıra

numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve uye hakkında diğer bilgilen ihtiva eden bir uye kayıt defteı/ne
kaydederler
Uye kayıt defterleri, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır Uye kayıt defterleri, en a/ allı avda
bir Jefa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtların usule uygun olarak tutulup tutulmadığı
bir tutanakla tespit edilir.
Üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kaydedilen herkes, önseçimde oy kullanabilir.
Önseçimlerden en geç doksan gun once uve olan lar, seçimde oy kullanabilir
Yasama
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Önseçimlerden doksan gun once, uye kayıt defterleri son kaydedilen üyeyi belirtir şekilde ilçe seçim ku
rulu başkanı tarafından mühürlenir.
Siyasi partiler, uye kayıt defterlerini ve bu defterlere gore düzenledikleri seçmen listelerini en geç önseçim
lerden altmış gun once ilçe seçim kurulu başkarına vermek zorundadırlar
Bu defterler ve seçmen listelen ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından incelendikten sonra seçmen listeleri
onaylanarak, önseçimden otuz gun once parti yönetim kurulu ve ilçe seçim kurulu binaları onune asılır Bu
listeye gore parti seçmen kartı onbeş gun içinde ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından her üyeye dağıtılır.
Parti üyeleri, parti seçmen listesine, asıldığı tarihten itibaren onbeş gun içinde yazıyla itiraz edebilirler. İti
razlar ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve en geç iki gun içinde kesin olarak karara bağlanır

Itıra/.n

yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir

Önseçimde propaganda ile ilgili bükümler
M A D D E 43. — Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı ile açık hava
toplantıları, orf ve âdete gore sohbet toplantısı sayılanlar hariç olmak üzere kapalı salon toplantıları tertıplenemez, duvar ilânı, el ilânı ve her nevi matbua, ses ve goruntu bantlarıyla propaganda yapılamaz. Bu tür toplan
tılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda bulunulması yasaktır.
Siyasi partiler, tüzüklerinde gösterilmek kaydıyla aday adayları için bunların vereceği bilgilen de esas alarak
aday adaylannın meslek veya sanat hayatlarındaki derece, başarı ve eserlerini, memlekete yaptığı hizmetleri
gösterir, vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırıp dağıtabilir. Aday adaylarının soyadı alfabe sıra
sına göre düzenlenecek benzer bilgileri içeren matbualar sandık başlarına asılabilir.
Aday adayları, mensup oldukları partinin programı, buyuk kongresinin ve yetkili merkez organlarının karar
lan ile partinin seçim bildirisi dışında, milli, mahallî yahut meslekî çapta herhangi bir vaadde bulunamazlar ve
Türkçe'den başka dil ve yazı kullanamazlar.
Aday adayları, önseçimlerde oy kı.llanacak partili

üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama amacı

güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun olmayan davra
nışlarda bulunamazlar

Kuruldaki parti üyesinin görevini yerine getirmemesi
M A D D E 44. — Önseçim günü oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy verme sırasında ilçe seçim ku
ruluna dahil siyasî parti üyesi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi partilerin
Sıradaki yedek üyesi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu husus tutanağa geçirilir ve eksikler sandık alanı çev
resindeki parti üyesi olabilme yeterliğine sahip vj okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim kurulu başkanının
seçeceği kimse ile tamamlanır.

Müşahitler
M A D D E 45. — Önseçim sırasında siyasî partilerin birer müşahidi, kendi partilerine ait sandık başı işlem
lerini takip etmek üzere hazır bulunabilir, önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında buluna
mazlar.

Oy pusulası
M A D D E 46. — Siyasî partiler, 40 ıncı maddeye gore bildirdikleri aday adayları listelerini içeren oy pusu
lalarını çoğaltarak ıl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına yeten kadar zarf ile birlikte verirler. İlçe seçim ku
rulu başkanlıkları oy pusulalarını ve zarfları mühürlettikten sonra, seçim gunu sandık başkanlıklarında hazır
bulundururlar.
Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi oy pusulasını,
sandık kurulu başkanlığının muhürü ile muhürledikten sonra verir.
Partili seçmen, aday adaylarının karşısına işaret

koymak suretiyle tercihini kullanır. İşaretleme o seçim

çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının iki katını geçemeyeceği gibi, milletvekili sayısından da eksik ola
maz. İşaretlemede belirtilen miktar ve nispetlere uyulmaması oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir.

Kimliğin tespiti
M A D D E 47. — Önseçimlerde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır. Bu belgeyi gös
termeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüzdanı, o da yoksa nü
fus hüviyet cüzdanı istenir.
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Son İşiemU*
MADDE 48. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurallarından gelen önseçimle tespit edilmiş parti adayhıı
ustslerıpin tasdikli birer örneğini derhal ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel baskın
lıkları, 38 ı r a madde \e parti mevzuatı gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını hu 1 stelere
v

dahil ederek seçim (evrelerine gore düzenleyecekleri parti adayı cetvellerim, kanun hükümlerine gore uksek
Seçim Kuruluna suresi içerisinde bildirirler.
Önseçim evrakının saklanması
M A D D t 44 - Hesaba katılan, katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları; sayım ve dokum cet•eıle'i ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her turlu evrak, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının .ânı
tar.nmJrn itibaren ı.ç ay sureyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı ve illerde ıl seçim kurulu başka a » ırtirvUn «aklanu
öu evak Yüksek Seçim Kurulunun istemi olmak sızın hiçbir yere gonderılmcz
itiraz hakkı
M A D D E 50. — Seçim ve sandık kurullaı ıtıin veya kurul başkanlarının kesin olmayan kararlarıtu karşı
ugı't siyasi ı>aıu, u sıjasî partiden önseçimde aday adayı olanlar veya o siyasî partilerin teşkilat kauemâeriıi'n OAtanLn veya vekilleri ile parti müşahitten itiraz edebilirler
Önseçim tutanağı ve tutanağın iptali
M A D D K .'I - Önseçimlerde, her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek hasılı tutanak kâğıdında o p ı'ıden ..dav olmak uzote önseçimde aday olmuş bulunanların aldıklan oylarm toplamı, rakam ve yazı ile
M ı r t .ır B ı tutaıak ilçe seçim kurulu başkam ve üyelerince imzalanır
\vnı m'kutrda oy almış olanlar arasındaki sırayı ilgili siyasi partinin merkez karar ve \rmet.m kurulu
lesp t cdv*r
Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dokumu ne veya sayımına ilişkin olduğu vc yenıdeı. /zpıU • •)->
kam ve -a*ım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yemden yapılan dokum \e sacını •>•
nucuna goıe scçılo.klerı anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir.
Bi'

seçim çevresinde önseçimin, önseçim istemleri sebebiyle iptaline karar verildiği

yenı'enmeı ve bu seçim çevresi için butun adaylar

takdirde,

önseçim

38 mcı maddede yazılı kurul tarafından tespit edilir.

Ada. ıaıd<.ıı yalnız brınm veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları

tpfal

olu.ıan at'aylann yerine, önselimde aldıklan oy sırasına gore başta gelenlere tutanak veril r Sırada olanlar
jetmea ğ, takd rdc ooş K a l a n yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır
Bel'ı I* r seçim 'çın part, adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla
ılgıiı •TIT ve şıkâye'ier dikkate alınmaz Daha once yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan
işlemişi durdurulur
Mahalli secimler yoklaması
M^iDUr 5 İ — Si"asî partilerin, mahalli idareler seçimleri için a d a y gösterebilecekleri hallerde, bu aday
lar n nasıl seçilecekleri ve yoklamalarının nasıl yapılacağı ilgili kanundaki esaslara gore belırlen.r
SEKİZİNCİ B Ö L Ü M
Disiplin İşleri

Disiplin suçları se «ezaları
M VODl 5J - Sıı asi partilerin disiplin kurullarınca verilebilecek cezalar, ..yarma, kınama partiden ve
ya gruptan gCyitı veya kesin olarak çıkama cezalandır
Dıs.p.m l.u'ullar t n vermese
yetkilt oldukları disiplin cezaları ile hangi halde ne lor disiplin .ezası
stn'ecıj tun ^viı tüzüğünde belli edilmesi zorunludur.
Pirim n hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin kurulanda disiplin cezası ıstemırA.» > ıi tınabılecej vr d.sıplm cezalanna karşı yapılan itirazları incelemeye yetkin üst disiplin kuruuarj ve
r> w
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mı-/in usul ve şanları kanunda belirtilmeyen hallerde, parti tuzuğu ile düzenlenir.
Disiplin kurullarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç otuz gun içinde
ilgiliye tebliğ olunur
B<r partiye mensup milletvekilinin; o partinin Türkiye Buyuk Millet Meclisi grubu üyeliğinden kesin «ta
rak çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve partiden kesin olarak çıkarılması da Türkiye Buyuk Millet Meclisi
parti grubu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir
Bir üyenin, Türkiye Buyuk Millet Meclisi parti grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza
bu üyenin ceza suresince gruptaki çalışmalara katılmamasını gerektirir.
Hakkında geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir tek
i.f yapamaz Ancak bu hukum o üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organları
nır bjğlaviti kararlarına uyması zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezası verilen parti uyele
rıne, parti içinde hiçbir görev verilemez
Disiplin kurulları üyelerinin MÇUMCSI

MADDE 54 - Siyasi partilerin disiplin kurullarının üyeleri kongrelerce gizli oyla seçilir Türkiye Bu
vuk Millet M selisi grubu disiplin kurulu üyelerinin seçimi, en az ıkı yıl için olmak üzere, parti uizüğundo
gösterildiği sek'lde yapılır
Disiplin kurullarının çalışması

MADDE <5 — Disiplin kurulları, uye tamsayısının en az üçte ık çoğunluğuyla toplanır ve hazır bulu
nanların çoğunluğuyla karar verir Ancak 101 inci maddenin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında, partiden
kesin çıkarma cezaları için uye tamsayısının çoğunluğunun karan gereklidir.
Dısıplm kuruluna sevk edilen partili, yazılı veya sozlu savunma hakkına sahiptir Savınma için sure,
savunmava çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihinden başlamak üzere onibeş gündür Ancak, seçimlerde veya
heıkesın gozu onunde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu sure yedi gündür Savunma su
resmi geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, disiplin kurulu başkanlığın
ca vazı ile yapılı-. Bu vazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep olan fuller
açıkça fostenlıı.
Disiplin isleriyle ilgili görüşme ve karar yasağı

MADDİ" 56 — Disiplin kurullarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararlan ile
disiplin kurulların a veıılen disiplin cezaları hakkında, siyasi partilerin her kademesindeki kongrelerinde gö
rüşme yapılamaz .e bu konularda karar alınamaz
*8 mcı madde hiıicmu saklıdır
Disiplin cezalarına itiraz

MADDE 57 - Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarnta cezası verilen parti uyesı, bu
cezaya Karşı, disiplin kuruluna sevkeden organ veya merciin veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği
veya alınan kararların kanuna, parti tüzüğüne ve ıcyonetmelığine şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu
iddiasıyla "tıraz edebilir Bu itirazlar, kararın tebliğinden itibaren otuz gun içinde, disiplin kurulunun bulun
d'igu mahallin asi ive hukuk mahkemesine yapılır Mahkeme bu itirazları, diğer işlerden once ve en geç otu/
gun çınde. bas t muhakeme usulüne gore inceleyerek karara bağlar; bu karar kesindir
At yetkisi
Vi \DDr 58 - D sıplın kurullarınca verilen cezaların partinin hangi organı tarafından ve ne şekilde afi e
Uı'tvCK- siyasi partilerin tüzüklerinde gösterilir
Disiplin konusunda tedbir kararı

M A D D E 59 — Partiden geçici çıkarmayı veya kesm yıkatmayı gerektiren hallerde, disiplin ce/ası veril
mevı için sevk karan almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak özere, disiplin ku'uluna
. sevk edilen uvevı parti içindeki görevlerinden derhal uzaktaştırabılırler.
İlgili bu tedbir kararının kaldınlmasmı sevk edildiği dısıplm kurulundan ı->teyebıl,r Bıı «KK t'ıvplın
kuı ulu Urıtından yed' gun içinde karara bağlanır
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DOKUZUNCU BOLÜM
Parti Defterleri
Tutulacak defter v e kayıtlar
MADDE

60. —

Her kademedeki parti organları uye kayıt deften, karar defteri, gelen ve giden e .Tak

kayıt deften, gelir ve gider deften ile demirbaş eşya deften tutmak zorundadırlar.
Üye kayıt deften, mahalle ve koy esasına gore tutulur
Karar

deften, ilgili

organın

kararlarını,

tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder Kararlar oylamaya katı

lanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetleri baş
kanlık divanı üyelerince imzalanır.
Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak kayıt defterine kaydedilir ve gelen
evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanıl
Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili
defterlere sıra ile ve belgelen de belirtilerek geçirilir
Butun defterlerin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve ıl kademesinde, alfabetik
sıra esasına gore tasnif edilmiş olarak ayrı bir dosyada saklanır.
Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterler, parti tuzuk ve içyoııetmelıklerınde
gösterilir.
Parti genel merkezinde uye kayıt defterlerinin özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesınhesabın nasıl ha
zırlanıp düzenleneceği parti ıçyonetmelığiyle belirtilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Mali Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Partilerin Gelirleri
Gelir kaynakları
MADDE
a)

61. —

Siyasî partiler aşağıda belirtilen gelirleri elde edebilirler :

Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı,

b)

Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı,

c)

Milletvekili

d)

Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanacak gelirler.

aday

adaylarından

alınacak

özel aidat,

e)

Parti yayınlarının satış bedelleri,

f)

Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar,

g)

Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanacak gelirler,

h)
ı)

Parti mal varlığından elde edilecek gelirler,
Bağışlar.

(h) bendinde yazılı parti mal varlığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer bentlerde yazılı kuy
naklardan elde edilen gelirlerden hiçbir surette vergi, resim ve harç alınmaz.

Giriş ve Üyelik aidatı
M A D D E 62. —

Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt U' ust sınırları

parti tüzüğünde gösterilir.
Her uye, aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi

partiye girişinde kabul etmek zorundadır

Parti uyesı, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, parti tüzüğüne uygun olınak şartıvla, kayıtlı bulundu
ğu teşkilat kademesi başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir.
Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya bir kısmını ödemeyen parti uvesı hakkında, partiden
geçici veya kesin olarak çıkarmaya dair disiplin cezalan uygulanmaz. Aidatını ödemesi için yapılan yazılı
tebligata rağmen belirtilen sure içerisinde ödemede bulunmayan uye hakkında yapılacak işlem ve uygulanacak
yasaklamalar parti tüzüğünde gösterilir
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Milletvekili aidatı
M A D D E 63. —

Bir siyasi partiye mensup mılletve'cıllerının, ne miktar aidat ödeyeceği ve bu suretle top

lanan paraların grup faaliyetlerine ve parti merkezine hangi miktarlarda ayrılacağı,

Türkiye Buyuk Millet

Meclisi parti grubu kararıyla belli edilir Ancak, bu miktarın yıllık tutarı milletvekili ödeneğinin net bir
aylık tutarını geçemez.
Grubu olmayan milletvekillerinin ödeyeceği aidat, yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarın yarısını geçme
mek kaydıyla merkez karar ve yönetim kurulunca tespit edilir

Milletvekili aday adaylığı aidatı
M A D D E 64. — Milletvekili aday adaylarından alınacak özel aidat, milletvekili ödeneğinin net bir aylık
tutarını aşmamak kaydıyla parti ıçyonetmehklerınde gcsterılır.

Satış bedelleri
M A D D E 65 — Bu Kanunun 61 ıncı maddesinin (d), (e) ve (f) bentler nde gösterilen satış bedelleri, mer
kez karar ve yönetim kurulunun kararı ile tespit edilir.
Bağışlar
M A D D E 66 — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadî teşeb
buslerı, özel kanunla veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar,
kamu

iktisadı teşebbüsü sayılmamakla

beraber

ödenmiş sermayesinin bir kısmı Devlete veva bu fıkrada

adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşla a ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kın ulusları, işçi ve işveren sendikaları ile bunların ust kuruluşları, dernekler, vakıflar ve kooperatifler siyasî
partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya
hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışındı, siyasî parti
lere aynî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar
Yukarıdaki
risinde

fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin herbır'nm bir siyasî partiye aynı yıl içe

bırmılyon

ların, bağışta

liradan fazla

kıymette

aynî

veva nakdî bağışta bulunması yasaktır

Bağış veya bağış

bulunana veya yetkili temsılusıne veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açık

ça belirtilmesi gerekir Böyle bir belgeye dayanılmaksı 'in siyasî partilerce bağış kabul edilemez
Siyasî partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişiler ile yabancı ülkeler
deki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir surette aynî veya nakdi yardım ve bağış alamazlar.
Kredi ve borç alma yasağı
MADDE

67 — Siyasî partiler, hiçbir şekilde hıç ır verden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız ola
u

rak kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karalamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 uncu fık
ralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve tüzelkişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilirler.
Taşınmaz mal edinme
M A D D E 68 — Siyasî partiler, ikametleri ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz
mal edinemezler. Partiler, amaçları içinde olmak şartıyla sahip oldukları taşınmaz mallardan gelir sağlayabi
lirler
22 11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 52 n;ı maddesinin son fıkrası hukmu, siyasî parti
ler için uygulanmaz.

Gelirlerin sağlanmasında usul
M A D D E 69 — Bir siyasî partinin butun gelirleri, o siyasî partinin tüzelkişiliği adına elde edilir
Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilat ka icrslcnnın gelirleri, parti merkez karar ve yönetim
kurulunca bastırılan makbuzlaı karşılığında alınır. Bas .rılaıı ve parti teşkilat kademelerine gönderilen gelir
makbuzlarının sen ve sıra numaralarına ait kayıtlar pa-tı genel merkezinde tutulur. Parti teşkilat kademe
leri aldıkları

ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla p-rtı merkez

karar ve yönetim kuruluna karşı malî

sorumluluk taşırlar
Sağhnan gelirin turu ve miktarıyla, gelirin sağlandı»! kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu duzenleyen.n sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır
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Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur

Makbuz dip koçanlarının

saklama süresi, Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ılgıh partiye bildirilme tarihinden itibaren
beş yıldır.

İ K İ N C İ BÖLÜM
Partilerin Giderleri
Giderlerin yapılmasında usul
M A D D E 70. — Bir siyasî partinin butun giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır.
Beşbın liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu değildir.
Ancak, butun harcamaların yetkili organ veya merciin kararına dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili organ
ca onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla beşbm lirayı aşmayan harcamalar ile genel tarifeye
bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur
Giderlere ait belgelen saklama suresi, ozeİ kanunlarda gösterilen daha uzun sureve ilişkin hükümler saklı
kalmak üzere, kesinhesabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tanhmden
itibaren beş yıldır
Parti teşkilatı bağlı bulunduğu ust kademeye, gelir ve giderleri hakkında parti tüzüğünde gösterilen sure
de hesap vermekle yükümlüdür

Bu sure altı aydan f azla olamaz.

Malî sorumluluk
M A D D E 71 — Siyasî partilerin yapacakları giderler, sözleşmeler ve girişecekleri yükümlülükler; genel
merkezde parti tüzelkişiliği adına, tilerde ıl yönetim kurulu adına ve ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yet
kili kılınan kışı veya kurulca yapılır
Siyasî partilerin il ve ilçelerdeki teşkilat kademeleri tarafından parti tüzelkişiliği adına sözleşme yapılma
sına ve yükümlülük altına girilmesine ilişkin esaslar, merkez karar ve yönetim kurulunca tespit olunur. Bu
esaslara aykırı olarak yahut siyasî partilerin tüzüklerine gore merkez karar ve yönetim kurulunca önceden
yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla onaylanmadığı

takdirde,

partinin teşkilat

kademelerinin

yaptıkları sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz;
merkez karar ve yönetim kurulu veya genel başkan veya parti tüzelkişiliği

aleyhine takipte

bulunulamaz

Bu takdirde sorumluluk, sözleşmeyi yapan veya yükümlülük altına giren kişi veya kişilere ait olur.

Borç verme yasağı
MADDE

72 — Siyasî partiler, üyelerine ve diğer gerçek ve tüzelkişilere hiçbir şekilde borç veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Parti tçi Malî İşlemler
Parti bütçeleri ve kesinhesabı
M A D D E 73 — Siyasî partilerin, bağlı dçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı ayrı ayrı gelir tahminle
rini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı so
nuna kadar genel merkeze gönderirler. Bu bütçeler ile aynı sure ıçmde hazırlanacak genel merkez bütçesi en
geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar parti merkez karar ve yönetim kurulunca incelenir
ve karara bağlanır
Siyasî partilerin hesaplan bilanço esasına gore düzenlenir.
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna
kadar, bur evvelki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesınhesaplannı hazırlarlar

İller teşkilatından gon

derılenler ve parti merkezine ait olan kesınhesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara
bağlanır ve birleştirilir
Siyasî partilerin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesınhesaplarının nasıl düzenleneceği par
tilerin içyonetmelıklermde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Anayasa Mahkemesince Yapılacak Malî Denetim
Kesinhesabın gönderilmesi
M A D D E 74. — Siyasî partilerin genel başkanlatı, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesınhesap ile
parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesınhesaplarının onaylı birer örneğini Haziran
ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine \e bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar.
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Denetim
M A D D E 75 — Anayasa Mahkemesi, kesınhesaplara

ait bilgilerin belgelendırılmesını

siyasî partilerden

her zaman isteyebilir
Anayasa Mahkemesi denetimim evrak üzerinde yapar. Bu denetimi,

Sayıştay

denetçileri veya Maliye

Bakanlığının uzman elemanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uzman elemanlarından yararlanarak
ha7iı l?tacağt raporlar üzerinden yapabileceği gibi, siyasî

partilerin genel merkezlerinde ve mahallî teşkilat

larında doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir naip uye veya mahallin en kı
demli adlî veya idarî yargı hâkimi niyabetinde yaptıracağı inceleme ve araştırmalar

üzerinden de yapabilir.

Bu maksatla, yeminli bilirkişi görevlendirebilir.
Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin başkanından veya temsilcisinden yazılı mütalâa isteyebilir; ge
rekli görürse sorumlu uzman muhasipler de dahil ilgililerin sozlu açıklamalarını dinleyebilir
Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasî partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uy
gunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedil
mesine karar verir
Siyasî partilerin buyuk kongrelerinin kesınhesaplar hakkındaki kararları, Anayasa Mahkemesinin denetimi
ni etkilemez

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümlerin Müeyyideleri
Hazinece elkoyma
M A D D E 76. — Bu Kanunun bağışlarla ilgili hükümlerine aykırı olarak bağış kabul ettiği Anayasa Mah
kemesince tespit edilen siyasî partilerin, 66 ncı maddenin birinci ve uçuncü fıkralarına aykırı şekilde elde et
tikleri gelirlerin tamamının Hazineye ırad kaydedilmesine, taşınmaz malların Hazine adına tapuya tesciline;
aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarlardan fazla gelirlerle taşınmaz malların bu fıkrada belirtilen
miktarı geçen kısmının karşılığının Hazineye irad kaydedilmesine karar verilir
Bu Kanunun 67 noı maddesi hükmüne aykırı olarak siyasî
Anayasa

Mahkemesi kararıyla

partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine

Hazinece elkonulur, kredi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir yüküm

lülük altına girmez.
Bu Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilmeyen
kaynaklardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye ırad kaydedilir.
Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri mıktarınca parti malvarlığı,
Mahkemesi

Anayasa

kararıyla Hazineye irad kaydedilir.

Paraya çevirme
M A D D E 77 —

Bu Kanunun 68 ıncı maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin taşın

maz mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ve bu Mahkemenin göstereceği süre
ıçnde siyasî parti tarafından bu malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaçlar ve Faaliyetlerle İlgili Yasaklar
Demokratik Devlet düzeninin korunması ile ilgili yasaklar
M A D D E 78 —
a)

Siyasi partiler .

Türkiye Devletinin Cumhuriyet

olan şeklini; Anayasanın başlangıç kısmında ve 2 nci maddesinde be

lirtilen esaslarını; Anayasanın 3 uncu maddesinde açıklanan Turk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğüne, dilme, bayrağına, millî marşına ve başkentme dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Turk M i l 
letine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esaslara gore yetkili organları eliyle

kullanılabileceği

esasını; Turk Milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaya
cağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anajısadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı hük
münü; seçımLr ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve dokum esaslarına gore, yargı
yönetim ve denetimi altında yapılması esasını değiştirmek;
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Turk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil
ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir
devlet düzeni kurmak,
Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik
edemezler
b)

Bölge, ırk, belli kışı, aile, zümre veya cemaat, dm, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya

adlarını kullanamazlar
e)

Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini veya zuınre egemenliğini veya herhangi

bir tur diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamazlar ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamaz
lar
d) Askerlik, güvenlik
rinde bulunamazlar

veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim faaliyetle

e)

Gene! ahlak ve adaba aykırı amaçlar güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar

f)

Anayasanın

hiçbir

hukmunu, Anavasada

yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faa

liyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamazlar

İKİNCİ BÖLÜM
Millî Devlet Niteliğinin Korunması
Bağımsızlığın korunması
M A D D E 79. — Siyasî partiler :
a)

Türkiye

Cumhuriyetinin,

milletlerarası

hukuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan huku

kî ve siyasî varlığını ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuri
yetinin yetkili olduğu hususlara diğer devletlerin, milletlerarası kuruluşların ve yabancı gerçek ve tüzelkişile
rin karışmasını sağlamak amacını güdemezler ve bu amaçlara yjnelık faaliyette bulunamazlar
b)

Yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamazlar.

c)

Yabancı devletler, milletlerarası kuruluşlar ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler ile yabancı ülkelerdeki der

nek, grup ve kurumlardan herhangi bir suretle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yardım kabul ede
mezler; bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar
ve faaliyetlerine katılamazlar.

Devletin tekliği ilkesinin korunması
MADDE

80. —

Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini

değiştirmek

amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.

Azınlık yaratılmasının önlenmesi
MADDE
a)

81. — Siyasî partiler :

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kultur veya mezhep veya ırk veya dil farklılığı

na dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler
b)

Turk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak,

geliştirmek veya yaymak

yoluyla

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemez
ler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.
c)
rında,

Tuzuk ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantıla
mitinglerinde,

propagandalarında

Turkçeden başka dil kullanamazlar;

Türkçe'den başka dillerde

yazılmış pankartlar, levhalar, plâklar, ses ve goruntu bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve da
ğıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tuzuk ve
programlarının kanunla

yasaklanmış diller

dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür.

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı
M A D D E 82. — Siyasî partiler, bölünmez bir butun olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık

amacını güde

mezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.

Eşitlik ilkesinin korunması
MADDE

83 — Siyasî partiler,

herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mez

hep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun onunde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez
ve faaliyette bulunamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atatürk İlke ve inkılâplarının ve Lâik Devlet Niteliğinin Korunması
Atatürk İlke ve inkılâplarının korunması
M A D D E 84 — Siyasî

partiler, Turk

toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Tür

kiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden :
a)

3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu,

b)

25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka Iktisası Hakkında Kanun,

c)

30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle

Türbelerin

Şeddine ve Türbedarlıklar

•le Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun,
d)

17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlen

dirme memuru onunde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi,
e)

20 Mayıs 1928 tarihli v e 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun,

f)

1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Turk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun,

g)

26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına

Dair Kanun,
h)

3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun,

Hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette bulunamazlar.

Atatürk'e saygı
M A D D E 85. — Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Atatürk'ün
şahsiyet v e faaliyetlerim veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemez ve buna yol açabi
lecek davranış v e faaliyetlerde bulunamazlar. Parti adlan ile amblemlerinde Atatürk'ün adını veya resmini
kullanamazlar.

Lâiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği
M A D D E 86. —

Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin ye

niden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar.

Dini vc dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı
M A D D E 87

- Siyasî partiler, Devletin sosyal veya ekonomik veya siyasî veya hukukî temel düzenini,

kısmen d e olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacıyla veya siyasî amaçla veya siyasi menfaat temin ve
tesis eylemek maksadıyla dini veya dinî hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle
olursa olsun propaganda

yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar.

Dinî gösteri yasağı
M A D D E 88. — Siyasî partiler, herhangi bir şekilde dinî tören ve âyin tertipleyemez veya parti sıfatıyla
bu gibi tören ve âyinlere katılamazlar.
Siyasî partiler, dinî bayramları, âyinleri ve cenaze törenlerini parti gosterderine ve propagandalarına ve
sile yapamazlar.
Devlet protokolünce

düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti

nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsil^ ve
parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri ve bayramlaşmalar, siyasi propagandaya

dönüştürülme

mek şartıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması
M A D D E 89 —

Siyasî partiler, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin

dışında

kalarak v e milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yerine ge
tirmek durumunda olan Diyanet İşleri Başkanlığının, genel idare

içinde yer almasına ilişkin

Anayasanın

136 ncı maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Yasaklar
Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar
M A D D E 9^

Siyasi partilerin tuzuk, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine aykırı

olamaz
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Siyasî partiler, tuzuk ve programlan dışında faaliyette bulunamayacaklan gibi seçimlerde başka bir partiyi
destekleme kararı da alamazlar
\an kuruluşlar yasağı

MADDE 91 — Siyasi partiler, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluş
lar meydana getiremezler, dernek ve vakıf kuramazlar
Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek kuruluşlarıyla siyasi ilişki ve işbirliği yatağı

MADDE 92. — Siyasi partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla, dernekler, sen
dikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya bunların ust kurul uç
ları Je siyasi dışkı veya işbirliği içinde bulunamazlar; bunlardan maddî yardım atamazlar veya bu kuruluş
una maddî vardım yapamazlar; bunlara destek olamazlar ve bu amaçlarla ortak hareket edemezler
Parti içi çatışmaların demokrasi imlamın uygun olma lonmkıhığu

MADDE 93 — Siyasi partilerin parti ıçı çalışmaları, parti yönetimi, denetimi, parti organları için yapı
lacak seçimler ile parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan kararları
vr yapılan eylem ve işlemleri parti tüzüğüne, parti uvelerı arasındaki eşitlik ilkesine ve demokrasi esaslarına
a; kırı olamaz
Üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini Üstlendirin* yasağı

MADDE 94 — Siyasi partiler, üyeleri ve personeli ıçm üniforma, üniforma niteliğinde kıyafet veya kol
bağı ve benzeri alâmetler ihdas edemez ve bunları kultandıramazlar Ancak her kademedeki parti kongtelerı
ile toplantılarında görevlendirilen parti üyeleri ve personel bu görevleri gereği olarak şerit, kurdela ve ben
zen işaretler kullanabilirler.
Siyasî partiler herhangi bir kimseye veya topluluğa güvenlik kuvvetlerinin görev veya yetkilerim üstlen
mesi görevim veremezler ve parti kongre ve toplantılarında üyelerinin bu şekilde hareketlerine müsaade edemczleı
Temelli kapatılan siyasi partiler lUcmmıUrmın d uru » M

MADDE 95 — Temelli kapatılan siyasi partilerin kapatılma tarihinde üyeliği devam eden; kurucuları,
gentl başkam, merkez karar ve yönetim kurulu ile her kademedeki yönetim ve disiplin
kurulu üyeleri ve
Türkiye Buyuk Millet Mecusı siyasî parti grubu üyeleri başka bir siyasi partinin kurucusu, yöneticisi ve de
neticisi olamazlar. Bunlardan fiilleriyle siyasî partinin kapatılmasına neden olanlar on yıl sureyle başka bir
siyasi partiye alınamazlar ve milletvekilliği için aday olamazlar.
Kapatılmış bir siyasi partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yem bir siyasi parti de ku
rulamaz.
Kullanılamayacak parti adları ve işaretler

MADDE 96. — 16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun gereğince kapatılmış
bulunan siyasi partiler ile bu tarihten once ne sebeple olursa olsun kapatılmış siyasî partilerin isimlen, amb
lemleri, lumuzları, rozetleri ve benzen işaretleri ile daha once kurulmuş Turk Devletlerine ait topluma malolmuş bayrak, amblem ve flamalar siyasi partilerce kullanılamaz
Kurulacak siyasî partiler, kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddia
da bulunamazlar.
Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı
anlama gelen adlarla da siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz
12 t)Kil 1980 Harekâtına kartı beyan ve tutanı yasağı

MADDE 97 — Siyasi partiler, Anayasanın başlangıç kısmında yazılı sebeplerle Turk Silahlı Kuvvetlerin.n, milletin çağı ısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 Harekâtına ve Milli Güvenlik Konseyinin karar vc ic
raatına karşı herhangi bir tutum, beyan ve davranış içinde bulunamazlar.
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Siyasi Partilerin Kapatılması

Görevli mahkeme ve savcılık
MADDE 98. - • Siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcısı veya Curahuriyeı Başsavcıvtkiiinin
âçagjğı dava üzerine. Anayasa Mahkemesince, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanmak
utretiyk», dosya ü/ferinde inceleme yapılarak karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde
sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırır.
Ar.fc\asa Mahkemesince verilen kararlar kesindir.
t nmhuriyel Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olayların araştırılması ve sortışlurtılmasında ve
davamn açılması ve yürütülmesinde Cumhuriyet savcılarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bfuinı yetkıleıe sahıiılH Ancak, Anayasanın ve kanunların sadece hâkimler tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetkiler bu
rur, dışındadır.
Cumhuriyet Başsavcısının görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcıvekili veya Cumhuriyet Başsavcı yardımoıîan siyasî partilerin kongrelerini izleyebilecekleri gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı siyasî partilerden incelemek
ü/erc gerekli gördüğü belgeleri de isteyebilir.
Siyasî partiler, Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine en geç onbeş gün içinde cevap vermek zorundadırlar.
Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcıvekili veya yardımcıları eliyle de yürütebilir.
Cumhuriyet Başsavcısının soruşturma için görevlendirdiği Başsavcı yardımcılarının, Yargıtay üyelifine se
tihnblc'.ı hali hariç, soruşturma sonuçlanıncaya- kadar süreli veya süresiz başka bir göreve atanmaları Oıımbııtiyot Başsavcısının yazılı muvafakauna bağlıdır.
Siyasi Partilerle ilgili Yasaklan İnceleme K u m l u

MADDE 99. — Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin isteklerin, Cumhuriyet Başsavcılığınca reddi halinde,
yapılan itirazları incelemek üzere Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu kurulmuştur.
Bu Kuru), Yargıtay ceza daireleri başkanlarından kurulur. Bunların - en kıdemlisi Kurulun Başkanıdır.
D.ııre başkanlarının özürleri halinde dairenin en kıdemli üyesi Kurula katılır. Kurul üye tansayısı ile toplanır.
Karar yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
Siyasi partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde dava acıkması

MADDE 100. — Bir siyasi partinin, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümleri ihlâl etmesi
sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından partinin kapatılması davasının açılması -.
a) Resen,
b) Bakanlar Kurulu karan üzerine Adalet Bakanının istemiyle,
c) Bir siyasî partinin istemi üzerine.
Olar.
An.-ak, bir siyasi partinin Cumhuriyet Başsavcılığın dan dava açılmasını isteyebilmesi için, bu partinin son
milletvekili .genel seçimlerine katılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması, ilk büyük
kongresini yapmış olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğunun
oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya partinin yazılı isteminde yeterli delil bulunduğu kanısına
varırsa davayı açar. Yeterli delil bulunmadığı kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan Adalet
Bakamna veya siyasi parti genel başkanlığına yazı ile bildirir.
Adalet Bakanının veya siyasi partinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bildirimi üzerine, bu bildirimin tebliği
iKiıh'ndon başlayarak otuz gün içinde Siyasi Partilerle İlgili Yasaklan İnceleme Kuruluna ya/ı ile itirazda bulunma hakkı vardır.
Kutul, itirazı ivedilikle en geç otuz gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı görürse.
Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakta yükümlüdür.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler milletvekili genel vçimiyle. bu
ü-yimın yemlenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararın Resmi Gazetede yayımlandığı ta
rihten başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz.
Dördüncü kısımdaki yasaklara aykırılık kilinde partilerin kapatılması

MADDE 10!. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma karan :
Yasama Bolümü sayfa • »t
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Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları

veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının

bu Kanunun dördüncü kısmıncU yer

alan hükümlerine aykırı olması,
b)

Parti buyuk kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca veya bu kurulun ıkı ayrı kurul olarak

oluşturulduğu hallerde ilgili kurulca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim veya grup genel kurul
larınca bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması veya genelge
veya bildiriler yayınlanması veya karar alınmamış olsa bile bu kurullar tarafından aynı hükümlere aykırı faa
liyette bulunulması veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edilen
bu maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü ya da yazılı beyanda bulunması,
c)

Parti merkez karar ve yönetim kurulunca Yüksek Seçim Kuruluna partiyi temsilen konuşma yapaca

ğı bildirilmiş olan kimsenin, radyo veya televizyonda yaptığı konuşmanın, bu Kanunun dördüncü kısmında
yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması,
Hallerinde verilir.
d)

1. — (b) bendinde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu veya bir siyasî parti üyesi tara

fından bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fullerin işlenmesi veya ko
nuşmalar yapılması halinde fiilin işlendiği veya konuşmanın yapıldığı tarihten başlayarak iki yıl geçmemışse,
Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu organ, merci veya kurulun işten ei çektirilmesini veya parti üyesinin veya
üyelerinin bu bentte sayılan organ, merci veya kurula dahil olsun olmasın partiden kesin olarak çıkarılmasını
yazı ile o partiden ister.
Siyasî parti, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde istem yazısında belirtilen hususu yerine getirmediği
takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesinde o siyasî partinin kapatılması hakkında dava açar.
Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenmiş iddianamenin tebliğinden itibaren otuz gun içinde ilgili siyasî parti
tarafından soz konusu parti organı, mercii veya kuru'unun işten el çektirilmesi ve parti üyesi veya üyeleri
nin partiden kesin olarak çıkarılmaları halinde, o partinin kapatılması hakkındaki dava düşer. Aksı takdirde
Anayasa Mahkemesi dosya üzerinde inceleme yaparak ve gerekli gördüğü hallerde Cumhuriyet Başsavcısının
ve siyasî parti temsilcilerinin sözlü açıklamalarını ve konu üzerinde bilgisi olanları da dinlemek suretiyle
açılmış bulunan davayı karara bağlar.
2 — (1)

numaralı bend gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkarılan veya çıkarılmayıp da bir siyasî

partinin kapatılmasına sebep olan üyeleri, çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının
kendilerine yazı ile bildirilmesinden başlayarak on yıl süre ile başka hiçbir siyasî partiye alınamaz, parti ku
rucusu olamaz, seçimlerde parti listelerinde bağımsız, aday da gösterilemez ve milletvekilliği için aday
mazlar. Aksi takdirde bu gibileri üye kaydeden

ola

veya parti kurucusu olarak kabul eden veya seçimlerde ba

ğımsız aday gösteren siyasî partiler hakkında da (1) numaralı bend hükümleri uygulanır.
Bir siyasî parti üyesinin, bu madde gereğince partisinden kesin olarak çıkarılması veya çıkartılmayıp da
partinin kapatılmasına sebep olması halinde, hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır.
95 inci madde hükmü saklıdır.

Cumhuriyet Başsavcıhğımn isteklerine uyulmaması halinde yapılacak İşlem
MADDE

102. — Siyasi partilerin denetimi ve faaliyetlerinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsavcılı

ğının istediği bilgi ve belgeleri, belli edilen sure veya belli edilmemesi halinde makul sure içinde vermeyen
siyasî partiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir yazı tebliğ olunur. Bu yazıda, belirtilen süre içinde
cevap verilmediği ve istek yerine getirdmediği takdirde o siyasî partinin kapatılması için dava açılabileceği de
belirtilir. Bu tebliğde bildirilecek sure içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Cumhuriyet
Başsavcılığı o siyasî partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde resen dava açabilir.

Kanunsuz siyasî faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma
MADDE

103. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun 78 ila 82, 84 ala

88

ve

97

nci maddeleri hü

kümlerine aykırı fullerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin subuta ermesi halinde, o siyasî parti Ana
yasa Mahkemesince kapatılır.
Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiği, 101 inci maddenin (d) bendinin
uygulanması sonucunda bu fullerin o partinin üyelerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun ve bu fiillerin
kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar ve yönetim

kurulu veya

Türkiye Büyük Millet

lisindeki grup genel kurulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen veya sarahaten
süouta ermesiyle olur.
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Diğer sebeplerle dava açılması
MADDE

104. —

Bir siyasî partinin, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümleri dı

şında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık ha
linde bulunmadı sebebiyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yazı
ile başvurulur.
Anayasa

Mahkemesi, soz konusu hükümlere aykırılık goıurse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî

parti hakkında ihtar kararı verir. Bu karar, o siyasî parti genel başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu ya
zının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa
Mahkemesine bu siyasî partinin kapatılması için resen dava açar.

Seçimlere katılmama nedeniyle dava açılması
MADDE

105. —

Kuruldukları

tarihten itibaren aralıksız ıkı donem Türkiye Buyuk Millet Meclisi ge

nel seçimlerine katılmayan siyasî partiye,

ikinci genel seçimin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Cum

huriyet Başsavcılığınca kapanma kararı alması için yazılı tebligatta bulunulur Bu yazının tebliğinden ıtıbaıen
uç ay içinde kapanma kararı alınmadığı takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığınca açılacak dava üzerine Anayasa
Mahkemesinin kararıyla o siyasî parti kapatılır.

İdarî mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi
M A D D E 106. — Bu Kanunun 101, 103 ve 104 üncü maddelerinde belirtilen ful ve haller hakkında bilgi
edinen idarî merciler, bu bilgileri mahallî Cumhuriyet savcılığına derhal ve yazılı olarak
Mahkemeler de, bu gibi ful ve halleri öğrendikleri zaman

durumu derhal mahallî

yazı ile duyururlar. Cumhuriyet savcılıkları, bu bilgileri hemen Adalet

Bakanlığına

intikal ettirirler.

Cumhuriyet savcılığına
ve belgeleriyle

birlikte

Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler.

Kapatılan partinin mallan
MADDE

107. —

Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin butun malları Hazineye geçer.

Kapatma kararını Bakanlar Kurulu uygular.

Kapanma kararının kapatmaya ilişkin hükmün sonuçlarına etkili olamayacağı
M A D D E 108. — Bir siyasî partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı tara
fından verilen kapanma kararı, Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan kapatma davasının yürütülmesine ve
kapatma karan verilmesi halinde doğacak hukukî sonuçlara hukmedılmesıne engel değildir.

ALTINCI KISIM
Siyasî Partilerin Kapanması
Kapanma karan
MADDE

109. —

Bir siyasî partinin kapanmasına ancak buyuk kongrece karar verilebilir. Bu karar gizli

oyla alınır; karar yeter sayısı, parti tüzüğünde belirtilen toplanma yeter sayısının salt çoğunluğudur.
Siyasî partinin kapanmasına karar verilirse, bu karar derhal kapanan partinin genel başkanlığı

tarafından,

Türkiye Buyuk Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri
Bakanlığına bildirilir.
Siyasî partinin tüzelkişiliği, buyuk kongrenin kapanma kararını aldığı tarihte sona erer.

Kapanan siyasi partilerin mallan
M A D D E 110 — K a p a n a n bir siyasî partinin malları, buyuk kongre toplanma yeter sayısının salt çoğunlu
ğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir diğer siyasî partiye veya başka bir parti ile birleşmek ıçm kapanma
kararı alınmışsa birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebilir. Aksı halde kapanan
siyasî partinin malları Hazineye geçer
Kapanma

kararları, Hükümetin

devamlı

gözetim ve denetimi altında, buyuk kongrenin görevlendireceği

bir tasfiye kurulu eliyle uygulanır.
Kapatılması için hakkında soruşturma veya dava açılmış olan bir siyasî parti kapanma ve buna bağlı ola
rak parti mallarının devime dair karar aldığı takdirde, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar deva ış
lemı vanılmaz
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YEDİNCİ KISIM
Ceza Hükümleri
Cumhuriyet Başsavcılığına re Anayasa Mahkemesine gerekli bilgilerin verilmemesi
M A D D E 111. —
a)

Siyasî partilerin :

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak siciller için istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya 1 0 2 ncı madde

hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, uç aydan altı aya kadar hafif hapis ve beşbın liradan
onbın liraya kadar hafif para cezası,
b)

74 uncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif

hapis ve beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası,
c)

75 inci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen sorumluları ile aynı madde gere-

ğ.nc. istenen bilgilen vermeyen sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve ellıbın liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası,
Verilir.
Tekerrür halinde, bu cezalar yarı nispette artırılarak hi.kmolunur.

Oylamaya hile karıştırılması
M A D D E 112. —

Önseçimler ile siyasî parti kongrelerinin seçimleri ve kararları

için yapılan oylamalarla,

her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların
sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, bir yıldan uç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, defterlerin yok edilmesi veya gizlenmesi
MADDE

113. —

Bu Kanunun 60 ıncı madesınde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla,

bu defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile ce
zalandırılırlar

Mükerrer kayıt
MADDE

114. —

Bu Kanunun 6 ncı maddesinin 2 ncı ve 3 uncu fıkralarına aykırı hareket edenler, on

bın liradan yırmibeşb'n liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.
Aynı kişiyi bilerek mukerreren üye kaydedenler ile başvurusu bulunmayan veya mevcut olmayanları uye
gibi gösterip kaydedenler, bir yıldan uç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Organlarda görev alanların bildirilmemesi
M A D D E 115, — Bu Kanunun 33 uncü maddesinde yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları,
uç aydan altı aya kadar hafif hapis ve beşbın liradan onbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler.
Aynı hukum, her kademedeki parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıların gün ve yer
lerini, kongre veya toplantıdan yedi gün once mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirmeyen parti sorum
luları hakkında da uygulanır.

Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi
MADDE

116. — Bu Kanunun 66 ncı maddesi hu kümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse Ve bağışı

kabul eden parti sorumlusu, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
67 ncı ve 72 net maddelere aykırı olarak kredi veya borç veren veya alanlar ile bu kredi veya borcu alan
veya veren parti sorumlusu hakkında da yukarıdaki fıkra hukmu uygulanır.
Yabancı devleüer, milletlerarası kuruluşlar veya yabancı gerçek ve tüzelkişilerden yardım ve bağış kabul
edenler, bir yıldan uç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Kanuna aykın sair davranışlar
MADDE

117. —

Bu Kanunun dördüncü kısmında yazılı yasak fiilleri işleyenler, ful daha ağır bir cezayı

gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Genel ceza hükümleri
MADDE

118. — Bu Kanunla, 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununa yapılan atıflar

hakkında, soz konusu Kanunda yer alan ve bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyideleri, si
yasî partiler ve sorumlulan hakkında da uygulanır.
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özel yasaklılarla ilgili cezalar
M A D D E 119. — Bu Kanunun :
a)

Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamına girenlerden, aynı bent hükümlerine uyma

yanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis,
b)

Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası (b) bendi kapsamına girenlerle aynı geçici maddenin 2 nci fık

rası kapsamında olup da (b) bendi hükümlerine tabi olanlardan, aynı bent hükümlerine uymayanlar, altı
aydan ıkı yıla kadar hapis,
c)

Geçici 1 ıncı

maddesinin birinci

fıkrası (a) bendi kapsamına girenlerden, siyasî partilerin kurulu;

veya faaliyetlerim her ne suretle olursa olsun destekle yenler, altı aydan bir yıla kadar hapis,
Cezasıyla cezalandırılırlar.

Seçimlerde alınan tedbirlere uymama
MADDE

120 — Bu Kanun hükümlerine gore yapılan seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde

yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylem daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde uç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir.

SEKİZİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri
MADDE

121. — Turk Kanunu Medenîsi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan

diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasî partiler hakkında da uygulanır.
Bu Kanunun hükümlerine gore soruşturma yapan Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcıvekilı ile
Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı veya Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına verilecek yol giderleri, tazminat
ve gündelikler hakkında, 4 21983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 67 nci maddesi hükümleri uy
gulanır.

Uygulanmayacak kanun hükümleri
M A D D E 122. —- 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 ıncı maddesi ile 24 Tem
muz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması

Hakkında

Kanunun 2 ve

3 uncu maddelerinin hükümleri, siyasî partiler hakkında uygulanmaz.

DOKUZUNCU KISIM
Geçici Hükümler

GEÇİCt M A D D E 1 — 1

16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasi par

tilerden :
11 Eylül 19S0'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, gerek bunların merkez yöneticilerinden veya parlamento
üyelerinden herhangi biri hakkında Turk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yer alan Dev
letin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi bin ile ilgili olarak kamu davası açılmış olanlarla,
11 Eylül 1980 tarihinde iktidar partisi ve anamuhalefet partisi durumunda bulunan siyasî partilerin,
a)

1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; genel başkan, genel başkan yardımcıları veya vekilleri, genel

sekreterleri, bunların yardımcıları ve merkez yönetim kurulu veya benzeri organların üyeleri;

Anayasanın

halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlayarak on yıl sure ile siyasî parti kuramazlar; Anayasa hüküm
lerine dayalı olarak kurulacak siyasî partilere uye olamazlar, bu partiler tarafından veya bağımsız olarak
milletvekili genel ve ara seçimlerinde, mahallî seçimlerde aday gösterilemezler ve aday olamazlar Siyasi parti
lerle herhangi bir şekilde bağlantı kuramazlar ve siyasî partilerde fahrî olarak bile herhangi bıf görev ala
mazlar.
b)

1 Ocak 1980 tarihinde Turkiyj Buyuk Millet Meclisinde uye bulunan milletvekilleri ile senatörler,

Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlamak üzere beş yıl sure ile siyasî parti kuramazlar,
kurulacak siyasî partilerin merkez yönetim kurullarında veya benzen organlarda görev alamazlar.
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1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü veya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile Tür

kiye Buyuk Millet Meclisinin bağımsız üyelerinden;

haklarında Turk Ceza Kanununun İkinci Kitabının bi

rinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi bin ile kamu davası açılmış
bulunanlar veya birinci fıkrada nitelendirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar birinci fıkranın (b) bendi
hükümlerine tabı olurlar.
G E Ç İ C İ M A D D E 2. —

Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında olup da maddede gösterilen su

reler içerisinde siyasi parti kuramayacakları belirtilenlerin, herhangi bir siyasî partinin kurucuları arasında
bulunmaları halinde, o siyasî parti tüzelkişilik kazanamaz.
GEÇİCİ M A D D E 3 — Bu Kanunun geçici 1 ıncı maddesi uyarınca kendilerine özel yasak getirilen ki
şilerin kimlikleri, statüleri ile hukukî durumları belirtilmek suretiyle Kanunun yayımı tarihinden itibaren yedi
gun içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek Resmî Gazetede yayımlanır
Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren onbeş gun içinde ilgililerin İçişleri Bakanlığına itiraz hakiarı
vardır

İçişleri Bakanlığı yapılan itirazları onbeş gun içinde inceleyerek karara bağlar.

Özel yasaklamaya tabi olduğu sonradan anlaşılanlar hakkında da yukarıdaki
GEÇİCİ

MADDE

4

—

hükümler uygulanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk milletvekili genel se

çimlerinin sonucunun Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilânına kadar, Millî Güvenlik Konseyi;
Siyasî parti kurmak üzere İçişleri Bakanlığına verilen kuruluş bildirisinde adı yazılı bulunan parti kurucu
ları üzerinde incelemede bulunmak yetkisine sahiptir. Bu inceleme sonucunda bu görevler için uygun görül
meyenler hakkında; Millî Güvenlik Konseyi, temelli kapatılan siyasî partilerin her kademedeki yöneticileri ile
uvelerıne, paıtı faaliyetlerine katılma kısıtlılığı getiren Anayasanın 69 uncu maddesi hükümlerine dayalı ola
rak, uye tamsayısı ile karar alır Bu suretle hakkında olumsuz karar alınan kurucu yerine, diğer kurucular ta
rafından yenilen önerilebilir.
Bu inceleme işlemi, kuruluş bildirisinin İçişleri Bakanlığına verilmesi ile birlikte partinin tüzelkişilik kazan
ması hakkını önlemez ve geciktirmez.
İçişleri Bakanlığı, kendisine verilen kuruluş bildirisi ve eklerinin (Program ve ı tuzuk hariç) birer örneğini
yırmıdort saat içinde Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına ulaştırır
Millî Güvenlik Konseyi inceleme sonucunu ilgili partiye iletmek üzere İçişleri Bakanlığına ve aynı zamanda
Cumhuriyet Başsavcılığına yirmi gun içinde bildirir.
Tebliğ tarihinden itibaren beş gun içinde Millî Güvenlik Konseyinin kararını yerme getirmeyen siyasî par
tiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa Mahkemesinde kapatma davası açılır.
GEÇİCİ

MADDE

5

-

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak siyasî partilerin teşkilat

lanmaları aşağıdaki esaslara gore japılır
a)

İlk genel seçimler sonucu Tuıkıye Buyuk Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı oluşuncaya ka-

daı geçecek sıae içinde kurulan siyasî partilerin, genel başkan, merkez karar ve yönetim kuruıu ve merkez
disiplin kurulu üyeleri, partinin tüzelkişilik kazanmasını takıp eden yedi gun içinde ilgili siyasî parti tarafın
dan İçişleri Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir Bu organlarda meydana gelen değişiklikler de.
değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren yedi gun içinde aynı makamlara bildirilir
Yukarıdaki fıkrada belirtilen sure içinde gerekli bildirimi yapmayan parti sorumluları hakkında bu K a 
nunun 115 ıncı maddesi hükümleri uygulanır
b)

Bu Kanuna gore kurulacak siyasî partiler ilçe, ıl ve buyuk kongrelerim ilk genel seçimler sonucu Tür

kiye Buyuk Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanı oluşumundan sonra ve bu tarihten itibaren ıkı yıl için
de yaparlar
c)

Bu Kanunun ongorduğu şekilde çeşitli parti kademelerinin kongreleri yapılıncaya kadar, partilerin ge

çici U ve İlçe teşkilatına ait zorunlu organları, kurucular kurulu (genel başkan, merkez karar ve yönetim
kurulu ile merkez disiplin kurulu üyeleri ve bu kurullara katılmayan kurucular) tarafından oluşturulur
GEÇİCİ M A D D E 6 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yapılacak ilk milletvekili genel seçim
leri için cnseçım yapılmaz
Milletvekili adayları; doğrudan

kurucular kurulu üyelerinin en az uçte ıkı çoğunluğu tarafından, seçim

bölgelerine gore, bunların çıkaracağı milletvekili sayıs'nın iki katı olarak, milletvekili genel seçim tarihinden
en az yetmiş gun once tespit edilir ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığına bildirilir Se
çimle ilgili müteakip işlemler seçim mevzuatına gore yurutulur.
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- Bu Kanunun yayımlanmasını müteakip yapılacak ilk milletvekili genel seçim ta

rihinden yetmiş gun öncesine kadar geçecek sure içinde bir siyasî partinin; bir başka siyasî partinin kapatıl
masına ılışkıü dava açma isteminde bulunabilmesi için bu Kanunun 100 uncu maddesinde öngörülen;
a)

Milletvekili genel seçimlerine katılmış oimak,

b)

Türkiye Buyuk Millet Meclisinde grubu bulunmak,

c)

İlk buyuk kongresini yapmış olmak,

Şartları aranmaz
İlk milletvekili genel seçimlerinden sonra Türkiye Buyuk Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı olu
şuncaya kadar geçecek sure içinde, bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümleri ihlâl sebebiyle Cum
huriyet Başsavcılığı tarafından bir partinin kapatılması için dava açılması konusunda Millî Güvenlik Konseyi
de Adalet Bakanı kanalıyla istemde bulunabilir.
100 uncu maddede gösterilen itiraz ve itirazın incelenmesiyle ilgili sureler, bu geçici madde kapsamına gi
ren istemler bakımından onar gun olarak uygulanır
GEÇİCİ M A D D E 8 — Kurulacak siyasî partilerin tüzelkişilik kazanabilmeleri için bu Kanunun 8 inci
maddesine gore, düzenlemekle yukumlu bulundukları kuruluş bildirisi ve buna eklenecek belgeler 16 Mayıs
1983 gününden itibaren İçişleri Bakanlığına verilir.
Bu tarihe kadar olan sure içerisinde siyasî parti kurmak için gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen
hazırlık çalışmalarında ve temaslarda bulunulabilir.
G E Ç İ C İ M A D D E 9. — 29 Haziran 1981 tarih ve
Danışma

MeUısı üyelerinin

2485 numaralı Kurucu Meclis

Hakkında

Kanunun

ilk genel seçimlerde herhangi bir siyasî partinin kontenjan adayı olamayacak

larına ilişkin 31 mcı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ M A D D E

10 —

16 Ekim 1981 tarih ve

2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasî parti

lerin 11 Eylül 1980 tarihindeki ıl ve ilçe başkanlarından,
a)

11 Eylül 1980 tarihine kadar beş defa arka arkaya seçilmiş bulunanların, bu Kanuna gore kurulacak

yeni bir partideki aynı görevlere yemden seçilebilmeleri için aradan dort yıllık bir surenin geçmesi gerekir. Bu
surenin başlangıç tarihi olarak 16 Ekim 1981 tarihi kabul edilir.
b)

On yıldan az sureyle ıl veya ilçe başkanlığı yapmış olanlar ise bu Kanun hükümlerine gore ku

rulacak siyasî partilerde ıl veya ilçe başkanlığı yapabilirler, ancak 16 Ekim 1981 tarihinden once yapmış ol
dukları ıl veya ilçe başkanlığı sureleri bu Kanun hükümlerine gore yapabilecekleri azamî ıl ve ilçe başkanlığı
surelerinin hesabında goz onunde bulundurulur
Bu

madde

hükümlerine

uymayan siyasî

partiler hakkında bu Kanunun 104 uncu maddesi hükümleri uy

gulanır
GEÇİCt M A D D E 11 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk milletvekili genel seçim
leri tarihinden once kurulacak siyasî partilerin çeşitli kademedeki kongreleri yapılıncaya kadar geçecek su
rede genel başkanlık ile ıl ve ilçe başkanlığına getirilenlerin bu görevlerde bulunmaları arka arkaya altı veya
beş defa seçilme haklarında herhangi bir kayba sebep teşkil etmez.
GEÇİCt

MADDE

12 —

Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip kurulacak siyasî partilerin, ıl ve

ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelik görevlerine getirilenlerden, geçici 6 ncı madde hükümlerine gore par
tnerinin kurucular kurulu tarafından görev yaptıkları yerden milletvekili adayı olarak tespit edilip Yüksek Seçim
Kuruluyla

Adalet Bakanlığına bildirilenlerin, bildirim tarihinde bulundukları ıl ve ilçe yönetim kurulu baş

kanlıkları ile üyelik görevleri sona erer
O N U N C U KISIM

Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
M A D D E 123

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
M A D D E 124

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar

Kurulu yürütür

23 /4/1983
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RESMI GAZETE

Milli Güvenlik Konseyi Kararı
Karar No • 76
1. Siyasi Partiler Kanunu 24 Nisan 1983 günü Resmî Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, siyasi parti faaliyetlerinde bulunmayı
yasaklayan Millî Güvenlik Konseyinin 70 Numaralı kararı, yürürlükten kaldırılmış
tır.
Bundan sonra vatandaşlar, kurulacak ve tercihlerine gore girecekleri siyasi
partiler içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına sahip olacaklar, seçme ve seçilme
hakkını ise seçim kanununun yayımlanmasını müteakip yapılacak ilk milletvekili
genel seçim çalışmalarıyla kullanmaya başlayacaklardır.
2. Milletçe tarihimizin güven ve huzur dolu dönemini devam ettirme karar
lı h#ı içindeyiz. Devletin korunması, Milletin bölünmez bütünlüğünün devam et ti
n i m i si ve demokrasiye geçişin kesinleşmesi temel hedefimize ulaşabilmemiz için
aşağıdaki yasakların devamı zorunlu görülmektedir.
a. 2353 Sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan, siyasi partilerin eski mensup
larınca, partilerini veya şahıslarını savunma amaçlıda olsa, 12 EYLÜL 1980 öncesine
benzer çekişme ve çatışmaların aralarında yeniden canlandırılmasına sebep olacak
ve bunların dışındaki kişilerce böyle bir ortamın oluşmasını teşvik ve tahrife edecek
va'.lı veya sozlu beyanda bulunulması,
b. Yeni partilerin ve mensuplarının, gerek kuruluş gerekse ilk milletvekili
gtjuel seçimleri sırasında, kamuoyuna tanıtılmaları için yapılacak çeşitli faaliyet
lerde, feshedilmiş siyasi partilere ve mensuplarına ilişkin olarak suçlayıcı, medhedici
veya savunucu nitelikte yazılı veya sözlü beyanda bulunulması,
c. 12 EYLÜL 1980'den buyana ve bundan sonra Millî Güvenlik Konseyinin
karar, bildiri ve icraatı ile Cumhurbaşkanının halkı aydınlatmak için yurt içindeki
yapt:k'arj ve yapacakları gezilerdeki beyanlarının ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanu
nu çerçevesinde Sıkıyönetim Komutanlarının koydukları yasaklar ve aldıkları karar
lar ve beyanlarının tartışma ve eleştirme konusu yapılması,
d. Anayasa'nın geçici 4 ncü maddesinin (al bendi ile kendilerine özel yasak
getirilen kişilerce, Türkiye'nin geçmiş veya gelecek siyasi ve hukuki durumuyla
ilgili olarak sözlü veya yazılı beyanda bulunulması,
Yasaktır.
3. Bu karar ile konulan yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleri başka bir
suçu oluştursa dahi, ayrıca 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 16 ncı maddesi uya
rınca yasal işlem yapılacaktır.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

Nurettin ERSİN

Tahsin ŞAHİNKAYA

Nejat TÜMER

O-gencrel

Orgeneral

Oramıral

K

K, K. v e

Güvenlik
Ü/OSİ

Milli

Konsayı

Hv. K. K. v e
Güvenlik
Üyesi
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Milli

Konseyi

Orgeneral

Dz. K K. v e
Güvenlik
Üyesi

Sedat CELASUN
Millî

Konseyi

J . G n . K. ve
Güvenlik
Üyesi
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Bakana Vekillik Etme işlemi
c

BAŞBAKANLIK
Personel Genel Müdürlüğü

,
28/3/1983
Q O

19 - 308 - 06739
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Kıbrıs T ü r k Federe Devleti Sağlık ve Çalışma Bakanının davetine icabet etmt.-k üzere 19-23 Nisan 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devletine gidecek
oî&Ti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Prof. Dr. Kaya K I L I Ç T U R G A Y ' ı n dönüsüne
kadar; Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. A l i
BÜZER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzedorim.
Bülend ULUSU
Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI

28/3/1983

116*-18 - 83-240/1730
BAŞBAKANLIĞA
İ L G İ : 28 Mart 1983 gün ve 19-308-08739 sayılı yazınız.
Kıbrıs T ü r k Federe Devleti Sağlık ve Çalışma Bakanının davetine icabet et
mek üzere 19 - 23 Nisan 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devletine gide
cek olan Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanı Prof. Dr. Kaya K I L I Ç T U R G A Y ' ı n dönü
şüne kadar; Sağlık ve Sosyal Y a r d ı m Bakanlığına, Gümrük ve Tokel Bakanı Prof.
Dr. A l i BOZER'in vekillik etmesi uygundur.
Bilgilerini rica

ederim.

•

Keman E V R E N
CUMHURBAŞKANI

Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığından:
1

1

'm •

•

I

l

•

Harp Okulları Yönetmeliğinin 11 nci Maddesi (f).
13 ncü Maddesi (b) ve 14 ncü Maddesi (nl Bendlorloin
Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
Madde 1 — Harp Okulları Yönetmeliğinin 11 nci maddesi (f), 13 ncü madce?i(b) ve 14 ncü maddesi (n) bendlerl aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
M A D D E U / f : Harp Okullarında akademik yıl süresince haftada 5 gün 35 saat
."limî.K üzere, toplam 1120 saat (zx>runlu kayıplar dahil) ders, uygulama, ara sınav-,a* ve ettid yapılır. Akademik öğretimin dışında kalan surede, Harp Okullarının özelUMstlm göre, kamp, staj, tatbiki eğitim ve diğer askeri idari hazırlıklar: kapsayaYürütme ve İdare Bölümü Sc-yfa: 1
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cak hususlar plânlanır. Bütün bu hususlar, eğitim - öğretim yılı çalışma takviminde
gösterilir.
M A D D E 13/b : Bir akademik yılda ders yapılan günlerin en az 50 ders gününe
veya tatbiki eğitim döneminin 1/3 gününe herhangi bir sebeple katılamayan öğren
ciler, o eğitim - öğretim yılını kaybederler. Ancak, akademik yılı basan ile bitiren
öğrencilerden tatbiki eğitim (kamp, gemi, tazeleme uçuş eğitimi) süresinin 1/3 veya
daha fazla gününe sağlık nedeniyle katılamayanların sınıfı geçip geçemeyeceklerine
Okul Akademik Kurulunca karar verilir.
M A D D E 14/n : Harp Okullarında bir eğitim - öğretim yılında yapılan sınav
ların evrakı müteakip İki eğitim - öğretim yılının sonuna kadar saklanır.
Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve içişleri Bakanları
yürütür.

Genelge
Ankara Valiliğinden:
Karar Tarihi ı 20 Nisan 1083

Karar Sayısı < 1083/1

A N K A R A VALİLİĞİ KARARI
1. E-5 karayolunun Edirne-Ankara arasındaki kesiminin çevre düzenlemesine
ilişkin
a.

İçişleri Bakanlığının 25 Şubat 1983 tarihli ve 26 sayılı D E V A M L I GENEL-

GE'si,
b. Başbakanlığın 23 Mart 1983 tarihli ve 08-M.G. V E MİL. İŞL. D=01638 sayüı
emirleri
c. İçişleri Bakanlığının 24 Mart 1983 tarihli ve 26 E K - A sayılı D E V A M L I G E NELGE'si,
2. Ankara - Esenboğa Hava Limanı arasındaki karayolu kesiminin çevre dü
zenlemesine ilişkin
a. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 14 Mart 1983 tarihli ve
0601-488-83/912 sayılı emirleri
b. Başbakanlığın 23 Mart 1983 tarihli ve 19-393-0661 sayılı emirleri uyarınca
İlimiz sınırları içinde yapılacak işlemleri ve yürütülecek işleri tesbit etmek üzere
TRAFİK GÜVENLİĞİ yönünden İl Trafik Komisyonu 1/4/1983 tarih ve 1983/135 sa
yılı kararı ile, TURİZM GEREKLERİ yönünden II Turizm Komitesi 4/4/1983 tarih ve
1 sayıh kararı ile ve ÇEVRE SAĞLIĞI açısından Ü Hıfzıssıhha Meclisi 5/4/1983 ta
rih ve 1 sayılı karan ile aşağıdaki hususlar karar altına almıştır:
(1) Yol kenarındaki reklam panoları, yerleri, görünüşleri ve mevzuat hü
kümlerine uygunlukları bakımından sahipleri tarafından ele alınarak en geç bir ay
içinde ıslah edilecek veya tamamen ortadan kaldırılacaktır.
(2) Yol civarına gereksiz ve müsaadesiz moloz, enkaz, cüruf ve hurdalar
ile çöp atılmayacaktır. Mevcut olanlar ise, arazi, arsa, bahçe veya tesis sahipleri
tarafından en geç bir ay içinde ortadan kaldırılacak veya yoldan görülmeyecek
yerlere nakledilecektir.
(3) Yol civarında çiçek vermeyen, görüntüsü güzel olmayan diken ve ot
kümeleri gibi bitkiler, emniyet tedbirleri alınarak imha edilecektir.
(4) Mülk veya kiralık tarla, bağ veya bahçelerde veya izin alınmış olsa dahi
karayolları istimlâk sının veya orman alanı içinde, sabit veya taşınabilir, sürekli
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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veya mevsimlik ticari amaçla kullanılan satış yerleri, sergiler ve barakalar,
liğin vereceği yapı tiplerine uygun hale getirilecektir.

Vali

(5) Karayolları üzerinde toprak, kum, çakıl, çöp, kemik, saman ve benzeri
gibi yükleri taşıyan ve döküntuleriyle trafik güvenliğini ihlal eden motorlu taşıt
ların ve römorklarının üstleri, belirlenen sakıncaları giderecek nitelikte plastik veya
bez örtü ile kapatılacaktır.
(6) Akaryakıt istasyonları, TIR Parkları, Karayolları ve Çevre Sağlığı mev
zuatı ile istasyonun bağlı olduğu akaryakıt şirketinin vasıfları belirleyen talimat
hükümleri eksiksiz ve sürekli olarak uygulanacaktır. Proje dışı ve çirkin görünümlü
ek tesisler yıktırılacaktır. Hava saatinin sürekli çalışması sağlanacaktır.
(7) Oto tamirhaneleri ile kaynak, boya, hızar ve benzeri atölyeler gibi gayrisıhhi müesseseler kendilerine ait ruhsatlı kullanım alanlarının dışına taşarak, yer
leşim yerlerinin ve yolların görünümünü çirkinleştirmeleri veya trafik güvenliğini
ihlale sebep olmaları önlenecektir.
(81 Yol civarındaki lokanta, otel, motel, kamping, piknik yerleri gibi ko
naklama ve dinlenme yerleri ile genel ve özel tuvaletler, sağlık şartlarının gerek
tirdiği düzeyde sürekli olarak temiz ve düzenli bulundurulacaktır.
(9) Veteriner hekim kontrolundan geçerek damgalanmak şartıyla «Kendin
pişir-kendin ye!» sunuş esprisiyle belediye sınırları dışında et satışlarının yapıldığı
sürekli ve geçici yerler hijyen şartlarına ve Valiliğin vereceği yapı tiplerine uygun
hale getirilecektir.
(10) Yol civarındaki süprüntü yığınları ve gübrelikler, yoldan görünmeyecek yerlere nakledilecek veya gübreler bağ, bahçe ve tarlalara serpiştirilerek orta
dan kaldırılacaktır.
(11) Mozaik, mermer, ahşap, serpme, tarak sıva ve benzeri nitelikte dekora
tif malzemeyle dış cephesi kaplı yapılar dışındaki tüm yapılar, bahçe ve sınır du
varları, eksik sıvaları tamamlanarak 15 Haziran 1983 tarihine kadar kireç veya
yağlı boya ile beyaza boyanacaktır.
(12) Bina ve bahçelerin çevre çitleri, tel örgüleri, tahta perdeleri ve duvar
ları bakımlı, düzenli hale getirilecek ve sürekliliği sağlanacaktır.
(13) Yol boyunca mevcut her türdeki yapıların duvarlarına veya levhalarına
yazılan tanıtıcı, yön gösterici veya reklam amaçlı yazılar, Türk Dilbilgisi kuralla
rına ve estetik görünümüne uygun hale getirilecektir.
3. ikinci maddede öngörülen önlemler ve çalışmalar, E-5 Karayolunun A n 
kara-Bolu arasındaki 110 Km. lik kesimine ve Ankara - Esenboğa arasındaki 30
Km. lik yola ilâve olarak, Ankara ili sınırları içindeki tüm devlet ve il yollarında
da uygulanacaktır.
4. Uygulamalar, yol ekseninden itibaren her iki tarafta kalan ve azami birer
kilometre derinliğindeki kuşağı kapsayacaktır.
5. Valilikçe öngörülen ve yukarıda belirlenen işlem ve çalışmaların ilçe sı
nırları içindeki uygulamalarında ve bu karar sınırları içinde kalmak şartıyle, ilçe
özelliklerinin gerektirdiği durumlarda düzenleyici ve yönlendirici emirler yayınla
maya ve uygulamaya Kaymakamlar yetkili kılınmıştır.
6. Bu karar, Resmi Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
5442 sayılı II idaresi Kanununun 9/ç ve 11/c maddeleri uyarınca alman bu
Valilik Kararına uymayanlar hakkında, kanunlardaki özel cezaî • hükümler saklı
kalmak şartıyle, T. C. K. nunun 2248 Sayılı Yasa ile değişik 526 ncı maddesinin uy
gulanmasını teminen 5442 sayılı II idaresi Kanununun 66 ncı maddesi uyarınca ka
rar verildi.
6437
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İ d a r e Merkezinden

Döviz K u r l a r ı

SAYI: 1983/78

23,24,25
II

Dövizin C i n s i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
1
1
1
1
1

:

Bülteni

Nİ6an

I983 T a r i h l e r i n d e U y g u l a n a c a k t ı r .

Sayılı

Liste

(TL O l a r a k )

Döviz A l ı ş

Döviz S a t ı ş

Efektif Alış

206,75
179,56
12,03
8^,50
4,24
23,80
28,20
75,05
27,63
100,51
14,19
87,51
168,23
708,53
29,02
319,95
59,93

210,89
183,15
12,27
86,19
*,33
24,2?
28,76
76,55
28,18
102,52
14,47
89,26
171,59
722,70
29,60
326,34
61,13

206,75
170,58
12,03
84,50
4,03
23,80
28,20
75,05
27,63
100,51
13,48
83,14
159,81
673,11
27,57
319,95
56,93

ABD d o l a r ı
Avustralya doları
Avusturya ş i l i n i
B a t ı Alman markı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda f l o r i n i
İsveç kronu
İsviçre frangı
İtalyan l i r e t i
Japon y e n i
Kanada d o l a r ı
Kuveyt d i n a r ı
Norveç kronu
Sterlin
Suudi A r a b i s t a n r i y a l i

ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD d o l a r ı

1 Avustralya d o l a r ı
1 Kuveyt d i n a r ı
1 Sterlin

Y ü r ü t m e ve

İdare

Bölümü

17,1862
2,4467
48,7617
8,6869
7,3315
2,7548
7,4828
2,0570
1457,01
236,25
1,22897
7,1243
3,4498
0,86848
3,4270
1,5475
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Avusturya ş i l i n i
B a t ı Alman markı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda f l o r i n i
İsveç kronu
İ s v i ç r e fı-angı
İtalyan l i r e t i
Japon y e n i
Kanada d o l a r ı
Norveç '.kronu
Suudi A r a b i s t a n r i y a l i
ABD d o l a r ı

Efektif

Satış

212,95
184,95
12,39
87,04
4,37
24,51
29,04
77,30
28,46
103,53
14,62
90,14
173,27
729,79
29,89
329,54
61,73

T.C.
Resmî Gazete
Kurulu* Tarihi ; (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1820
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İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı ilânları
iskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Dosya No. : 1981/811
Davacı : ismail Yavuz Kırhan vekili Av. Mahir Sümer - İSKENDERUN
Davalı : Sait Güneş Kırhan - Süleymaniye Mah. 1. Sokak 8/10 Kırhanlar Apt.
İSKENDERUN
Dava : Tapu iptali ve tescil
Davacı İsmail Yavuz Kırhan tarafından davalı Sait Güneş Kırhan aleyhine açı
lan tapu iptali ve tescil davasının Mahkememizde yapılan duruşmasında :
Adınıza duruşma gününü bildirir çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş
ve Mahkemece zabıta marifetiyle yapılan tahkikat sonucu adresiniz meçhul kalmış adı
nıza Resmî Gazete, mahalli gazete ve Mahkeme divanhanesinde asılmak sureti ilede
davetiye duruşma günü tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinizden aynı yollarla
adınıza gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir.
10/5/1983 günü saat 9.00 da duıuşmaya gelmeniz veya sizi temsilen bir vekil
göndermeniz gelmediğiniz veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde duruşmanın gı
yabınızda neticelendirileceğinin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
5582
1981/781
Davacı . İsmail Yavuz Kırhan vekili Av. Mahir Sümer İskenderun.
Davalı : Sait Güneş Kırhan, Süleymaniye Mah. 1. Sokak No. 8/10 Kırhanlar
Apt. İskenderun.
Dava : Tapu iptali ve tescil.
Davacı İsmail Yavuz Kırhan tarafından davalı Sait Güneş Kırhan aleyhine
açılan tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan duruşmasında :
Adınıza duruşma gününü bildirir çıkarılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş
ve mahkemece zabıta marifetiyle yapılan tahkikat sonucu adresiniz meçhul kalmış
adınıza Resmî Gazete, Mahalli Gazete ve mahkeme divanhanesinde asılmak sureti
ile de davetiye duruşma günü tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediğinizden aynı yol
larla adınıza gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir.
10/5/1983 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmeniz veya sizi temsilen bir vekil
göndermeniz, gelmediğiniz veya bir vekilde göndermediğiniz takdirde duruşmanın gı
yabınızda neticelendirileceğinin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
5583
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Muğla Sulh Hukuk H â k i m l i ğ i n d e n :
1982/442
Davao Nefike Şanlı vekili Av Yılmaz, ü l k ü tarafından davalı Alioğlu, 1931
D lu Nazif Şanlı aleyhine açılan nafaka tezyidi davasının y a p ı l m a k t a olan duruş
masında;
Davalı Nazif Şanlı adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin adresinde bulun
m a d ı ğ ı n d a n iade edilmiş olup z a b ı t a c a d a yaptırılan tahkikatta davalının açık ad
resi terbit edilemediğinden tebligatın i l â n e n y a p ı l m a s ı n a karar verilmiştir.
H. U. M . K. nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince davalı d u r u ş m a n ı n atılı
b u l u n d u ğ u 23/5/1983 g ü n ü saat 9'da d u r u ş m a y a gelip ibraz etmek istediği vesika
ları ve delilleri ibraz etmesi, d u r u ş m a y a gelmediği takdirde bundan böyle duruş
m a n ı n g ı y a b ı n d a yürütüleceği hususunda meşruhatlı davetiye yerine kaim oimak
ü z e r e keyfiyet ilân olunur.
5726
izmir 8. Asliye Hukuk H â k i m l i ğ i n d e n •
Esas No : 1983/78
Erkal Aköz tarafından davalı Fatma Keskin aleyhine müşterek
çocukları
Şirin Burcu Aköz'un y a ş ı n ı n k ü ç ü k o l m a s ı nazara alınarak velayetinin anneye ta
n ı n m a s ı n a karar verilmesi dolayısıyla;
D a v a l ı y a davetiye tebliği y a p ı l a m a d ı ğ ı n d a n ilânen davetiye tebliğine karar
verilmiştir.
Bu davalının İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak 17/5/1983 g ü n ü
saat 10.30'daki d u r u ş m a s ı n d a hazır b u l u n m a s ı veya vekil bulundurması, aksi tak
dirde adınp. yeniden H. U. M . K. nun 509 - 510 ncu maddesine göre gıyap kararı da
vetiyesi tebliğ e d i l m i y e c e ğ i n d e n d a v a n ı n g ı y a b ı n d a devam edip neticeleneceği da
vetiye yerine g e ç m e k ü z e r e ilân olunur.
5719
İslahiye Asliye Hukuk Hâkimliğnden :
1980/82
Davacı Bekir Karca tarafından, davalı Ali Rıza Güngör aleyhine açılan mülki
yetin te=biti davasında yapılan duruşmasında :
Davalı Ali Rıza Güngör'ün adresi meçhul olduğu anlaşıldığından kendisine daha
önce davetiye ve duruşma günü Resmî Gazete ile ilân edilmiş olup, mahkemece adı
geçene gıyap davetiyesinin aynı yöntemle tebliğ edilmesine karar verilmiş olduğundan
duruşmanın atılı bulunduğu 12/5/1983 gününde davalı Ali Rıza Güngür'ün duruşmaya
bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği gıyap davetiyesi
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5348

«

A ş k a l e Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1982/180
Davacılar Müşüre Kılbaş, Ejder Kılbaş, Fadime Aksu ve Celal Aksu ile davalı
Aşkale Topalçavuş köyünden Hüseyin Pınar aleyhine açmış oldukları cebri tescil da
vasının yapılan duruşmasında davalı Hüseyin Pmar'm adına ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verildiğinden adı g e ç e n davalının Mahkememizde devam etmekte olan
1982/180 esas sayılı davanın duruşması 3/6/1983 günü saat 9.00 daki duruşmasında
hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi takdirde duruşmanın
gıyabında yürütüleceği, gıyap kararı yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5349
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Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya No : 1982/516
Kavacı Kenan Kuyucu vekili Av. Ertuğrul Erciyes tarafından davalılar Sabri
Kınalıkaya, Meral Şahin ve Metin Esengul aleyhlerine mahkememizde açılan tesbıt davasının yapılan yargılamasında;
Davalılardan adresi meçhul olan Metin Esengul adına daha önce dava dilek
çesi ve duruşma günü ilânen bildirildiği halde gelmediğinden adına ilânen gıyap
çıkartılmalına karar verilmiş olup, adı geçen davalı Metin Esengül'ün duruşmanın
bırakıldığı 17/5/1983 günü saat 10.35 de mahkememizde bizzat veya kanuni bir ve
kille temsil olunması, aksi takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı hususu
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5720
Ankara Asliye 14. Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya N o : 1983/226
Davacı Maliye Bakanlığı tarafından davalılar, Sıdıka, Ali, Hamza, Hacı, Meh
met, Mehmet, Mehmet, Feride, Mustafa, Abdurrahman aleyhlerine açılan tescil
davasında;
Dosya Yargıtaydan bozularak gelmiş olup davacı vekili yeniden duruşma günü
tayinini istemiş olup, dosya yeniden esasa kaydı yapılarak duruşması 16/5/1983 saat
9.30'a talik edilmiştir. Davalılara evvelce tüm tebligatlar ilânen yapılmış olduğun
dan işbu yenileme dilekçesininde davalılara duruşma günü ile birlikte ilânen tebliği
yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur.
5721
Kıbrısçık Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya N o : 1978/36
Davacı Ahmet Tireki vekili Av. Kemal özarslan tarafından davahlar ibra
him Erk ve arkadaşları aleyhine açılan izale-i şüyuu davasınm yapılan açık yar
gılamasında;
Davalı Kıbrısçık İlçesi Taşlık Köyünden Hidayet oğlu ibrahim Erk'in tüm
aramalara rağmen açık adresi tesbit edilemediğinden davetiye tebliği mümkün ol
madığı ve ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
Davalı Hidayet oğlu ibrahim Erk'in duruşma günü olan 3/5/1983 günü saat
9.50 de bütün kanıtları ile birlikte mahkememizde hazır bulunması, duruşmaya gel
mediği takdirde gıyap kararı gönderilmeyip yargılamanın gıyabında sürdürüleceği
ve karar verileceği H. U. M. K. nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince davetiye
tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5722
Osmaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1980/732
Davacı Ray Sigorta A. Ş. Umum Müdürlüğü vekili ile davalılar Sabri Odabaş
ile Hasan Akpınar arasında Mahkememizde yapılmakta olan alacak davasının yapılan
yargılaması sırasında verilen karar gereğince;
Davalı Hasan Akpınar'm adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından bu
kerre Mahkememizin 1980/732 esas sayılı dava dosyasının duruşma günü olan
20/5/1983 gününde Mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille
temsil ettirmesi hususu gıyap kararı yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5347
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A n t a k y a S u l h H u k u k Hâkimliğinden:
Duruşma günü: 8/6/1983 günü, saat 9 d a
M a h k e m e m i z e davacı H a t i c e H i k m e t Hanioğlu tarafından davalı Recai H a 
nioğlu ve 12 arkadaşı aleyhine açılan t a k s i m davasının duruşmasında;
Davalı R e c a i Hanioğlu'nun tebligata y a r a r açık adresi tesbit edilemediğin
den davalı a d m a tebligat yerine k a i m o l m a k üzere, ilânen tebligat yapılmasına k a 
r a r verilmiştir.
D a v a basit usule tabidir, yazık d e l i l l e r i n i z i y u k a r d a yazılı duruşma gününden
7 gün önce d o s y a y a i b r a z etmeniz, a k s i t a k d i r d e d a v a gıyabınızda yürütülüp gıya
bınızda k a r a r verileceği tebliğ ve i h b a r o l u n u r .
5723
Duruşma Günü: 8/6/1983 günü, saat S d a .
M a h k e m e m i z e davacı Hatice H i k m e t Hanioğlu tarafından davalı R e c a i H a 
nioğlu ve 12 arkadaşı aleyhine açılan t a k s i m davasının duruşmasında;
Davalı R e c a i Hanioğlu'nun tebligata y a r a r açık adresi tesbit edilemediğin
den, davalı a d m a tebligat yerine kâim o l m a k üzere, ilânen tebligat yapılmasına k a 
r a r verilmiştir.
D a v a basit usule t a b i d i r , yazılı d e l i l l e r i n i z i y u k a r d a yazıh duruşma gününden
7 gün önce dosyaya i b r a z etmeniz, a k s i takdirde' d a v a gıyabınızda yürütülüp gıya
bınızda k a r a r verileceği tebliğ ve i h b a r o l u n u r
5724
Tarsus 1. A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden:
1982/374

Davacı Selçuk Ünlü V e k . A v . C e n g i z E . Şenel tarafından davalı K a n b e r A y
aleyhine açılan t a z m i n a t d a v a s i n m m a h k e m e m i z d e yapılan duruşması s o n u n d a : .
Davalı K a n b e r Ay'ın adresi meçhul olduğundan, a d m a çıkartılan t e b l i g a t l a r
b i l a tebliğ iade olunduğundan tebligat yapılamamakta olup, davalı a d m a üânea
tebligat i c r a s i n a k a r a r verilmiş olup, duruşmanın 6/7/1983 günü saat 9'a bırakılmış
olup, işbu ilân davetiye yerine k a i n o l m a k üzere ilân o l u n u r .
5704
1982/260

Davacı M a l i y e H a z i n e s i tarafından davalılar
îstefan S i t a n o y a , E m i l Reed,
J e n i Reed, E l e n i ' Reed, R e z Reed, E d v a r Reed, J e r y 'Reed aleyhine açılan k a d a s t r o
tesbitine i t i r a z davasının m a h k e m e m i z d e yapılan duruşmasında:
Davalıların adresleri bilinmediğinden, zabıta marifetiyle yapılan araştırmada
d a adresleri tesbit edilemediğinden davalıların a d m a ilânen tebligat icrasına k a r a r
verilmiş olup, duruşmanın 22/6/1983 günü saat ÎO.00'& bırakılmış olduğu davetiye
yerine k a i n o l m a k üzere ilân o l u n u r .
5708
A n k a r a 4. A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden:
1982/673

A n k a r a - Bahçelievler 19. S o k a k N o . 24/G d a S e m a Şevket özataîay'a,
Davacı Necdet Özatalay v e k i l i A v u k a t A y d e m i r K a r a b a t a k tarafından aley
hinize açılan boşanma davası nedeniyle adınıza ilânen tebligat ypıimasma k a r a r
verilmiş olup, k a r a r gereğince duruşma günü o l a n 9/5/1S83 günü saat 9.40 d a m a h 
kemede hazır bulunmanız v e y a k e n d i n i z i b i r vekille t e m s i l e t t i r m e n i z gerektiği
a k s i halde müteakip duruşma günü için adınıza ilânen gıyap kararı çıkartılacağı
h u s u s u d a v a dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine k a i m o l m a k üzere ilân
olunur.
5717
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Ordu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan:
Dosya No : 1982/590
Ordu Yemişli Köyünde vaki tapunun Pafta 3 ve 149 parsel numaralı 12380 mi
Fındık Bahçesi izaleyi şüyuu suretiyle ve açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.
Tapu Kaydı: Yukarda pafta ve parsel numarası yazılı fındık bahçesinin tapu
kaydında herhangi bir takyidat yoktur.
Hali Hazır Durumu : Fındık Bahçesi.
Muhammen Değeri : 31/3/1983 tarihli bilirkişi raporu ile 6.190.000,— U r a değer
takdir edilmiştir.
Açık Artırma Zamanı ve Y e r i : İlk açık artırma Ordu Hukuk Mahkemeleri Ka
leminde 13/5/1983 günü saat 9.30'dan 10.00'a kadar yapılacaktır. Açık artırma şart
namesi 1/4/1983 tarihinden itibaren açık olup, isteyene 50 T L . posta pulu bedeli veril
diğinde bir suret gönderilecektir tik artırmada teklif edilen bedel muhammen değerin
% 75'ini bulmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı İle artırma
10 gün uzatılarak;
İkinci açık artırması 23/5/1983 günü sat 9.30 -10.00 arasında yine Ordu Hukuk
Mahkemeleri Keleminde yapılacak ve ençok artırana ihale edilecektir, thale damga
pulu, dellaliye resmi, tapu harç ve masrafları ile gerektiğinde tahliye ve teslim mas
rafları alıcıya aittir. Gayrimenkul kendisine ihale edilen kişi peşinen veya mehil veril
diği takdirde verilen mehil içinde ihale bedelini ödemez ise namına yapılan ihale
feshedilerek 1.1. K. nun 133. maddesi hükmü tatbik edilecektir.. İki ihale arasındaki
fark ve geçen günlerin % 10'dan hesap edilecek faiz ve diğer masraflar ayrıca hükme
gerek kalmaksızın birinci defa ihale edilen şahıstan tahsil olunacaktır. İpotek sahibi
alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin, haklarım faiz ile masrafa
dahil olan iddialarını, dayanağı olan belgelerle 15 gün içerisinde memurluğumuza bil
dirmeleri gerekir. Aksi h/ılde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinden
bölüşülnıesinden hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edenler şartnameyi okumuş ve içe
riğini aynen kabul etmiş sayılırlar. Fazla bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuza
1982/590 esas numarası ile müracaatları, işbu gayrimenkul satış ilânın hissedarlardan
A l i Uygun'a tebliğ olunur.
5342
İstanbul 1. Ağır Ceza Hâkimliğinden:
E. N o : 1979/153
K. N o : 1982/34
Gasp sucundan sanık AU JVkkuş hakkında Mahkememizden verilen 8/2/1982
tarihli kararla, hareketine uyan TCK. nun 503. maddesi gereğince üç ay müddetle
hapis 250 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığa tebliğ edile
memiş, aratıldığı halde bulunamamış olduğundan, hüküm özünün ilânen tebliğine
karar verilmiştir.
İşbu ilan varakasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık A l i Akkuş'a tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur.
5586 / 2
E. N o : 1979/284
K. N o : 1982/399
Hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek satm almak suçundan sanık İsmet öztürk
hakkında Mahkememizden verilen 13/12/1982 tarihli kararla sanığın hareketine uyan
TCK. nun 493/1, 80, '525, 40. maddesi gereğince 3 sene altı ay müddetle hapis, 3 sene
6 ay müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına dair karar sa
nığa tebliğ edilememiş olduğundan ilânen tebliğine karar verilmiştir.
îşbu ilân varakasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra panik İsmet Öztürk'e tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur.
5586 /3
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Ankara 4. Asliye Hukuk Hakimliğinden:
1982/340
Ankara - Keçiören Kuşeağız Mah. Tüten Sokak No. 527 veya Meteoroloji
karşısı Sütün Sokak No. 118 de Cafer Kızıltan'a,
Perihan Kızıltan tarafından aleyhinize açılan boşanma davası nedeniyle adı
nıza ilânen gıyap kararının tebliğine karar verilmiş olup, karar gereğince duruşma
günü olan 12/5/1983 saat 9.50 de mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir
vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde davaya gıyabınızda devam olunacak
tır. Keyfiyet gıyap k a r a r m ı n tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
5714
1981/762
Ankara - Dikmen Sokuilu l. Cadde No. 285 de Hilal Şendoğan ile Ankara •
Gülhane Hastahanesinde şoför İ b r a h i m Aslan'a,
M. E. Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargı
laması sonunda verilen 20/12/1982 gün ve 982/619 sayılı kararla; 102.400 TL. sının
23/12/1980 tarihinden itibaren % 5 faizi ile birlikte, 10.192 lira vekalet ücreti, 3.077
lira ilam harcı İle 15.545 lira mahkeme masrafı ile birlikte sizden tahsiline karar
verilmiştir. Keyfiyet mahkeme k a r a r ı ve 4/5/1983 tarihli temyiz dilekçesinin tebliği
yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
5715
1983/80
Çorum, Alaca ilçesi Evci Köyü hane 83, sayfa 66 ve cilt 42/3 de kayıtlı Kamil
ve tkbal'dan olma Bilgi Demir'in Demir soyadının Sungur olarak tashihine karar
verilmiştir. Keyfiyet ilan olunur.
5716

Ankara 7. Asliye Hukuk Hakimliğinden:
Dosya N o : 1982/597
Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekili tarafından davalılar Nevzat Gelmez ve
arkadaşlan aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapılan duruşması
sırasında:
Bandırma - Ihsaniye Mahallesi İstiklal Cad. No. 67*de bulunan davalı Nevzat
Gelmez adresine davetiye çıkarılmış ve adresinde bulunmadığı anlaşılmış ve keza
emniyetçede gerekli araştırma yapılmış ve davalının adresi yine de bulunmadığın
dan Mahkememizce davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, da
valının duruşması olan 3/10/1983 günü saat 9.30 da Mahkemeye gelmediği ve ken
disini de bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde davetiye yerine kain olmak üzere
ilân olunur.
5718

Çatalzeytin Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
Esas No : 1978/93
Davacı Çatalzeytin ilçesinin Kuğu Köyünden Vasfiye Kale tarafından dava
lılar Cemile Tığlı ve arkadaşları hakkında mahkememizde açılan taksim ve İzaleyi
şuyu davasının yapılan açık duruşmaları sırasında davalılardan Şevket Tığh'nm
adresi meçhul bulunduğundan davetiye tebliğ edilememiştir.
Adresi meçhul bulunan davalı Şevket Tığh'nm 4/5/1963 tarihli duruşmada ha
zır bvlunmasrve kendisini bir vekille de temsil etmesi, aksi halde yargılamanın gı
yabında yapılıp bitirileceği ilânen tebliğ olunur.
5725
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Elbistan Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E No : 1978/486
K. No : 1983/79
Kavgada silah çekmek, kavgaya karışmak, darbetmek suçlarından sanık Mamo
oğlu, Altey'den olma 1931 doğumlu Elbistan'ın Altunyaprak köyünden İbrahim Kara
hakkında Mahkememizin vermiş olduğu 25/2/1983 tarih ve 1983/79 sayılı kararla
T.C.K. 456/4. 6*7 S.K. 4/1. maddesi gereğince 1.200 lira ağır para cezasına dair
hüküm kendisine tebliğ için gönderilmiş ise de sanığın gösterilen adreste bulunama
dığından tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince Uânen tebliğine ve
ayni sayılı Kanunun 30. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
5382
E . No : 1977/324
K. No : 1982/409
Köy merasına tecavüz suçundan sanık Abidin Menği ve arkadaşları haklarında
verilen 15/10/1982 gün ve 1982/409 sayılı kararı sanıklardan Mısto oğlu Hanımdan
olma 1948 doğumlu Darende İlçesi Yeniköy Köyünden Abidin Menği'ye tebUğ için
gönderilmiş gösterdiği adreste aramalara rağmen bulunamamıştır.
Samk hakkında verilen" T C K . 513/2. 522. 647 S.K. 4/1. T.C.K. 72. maddeleri
gereğince 1.350 lira ağır para cezasının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. mad
desi gereğince ilânına, ayni yasanın 30. maddesi gereğince ilân tarihi itibariyle 15
gün sonra kesinleşeceğini tebliğ edilmiş sayılacağının ilânen tebliğ olunur.
5383
Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E . No : 1981/182
K. N o : 1982/130
16/2/1981 tarihinde sahte bono tanzim etmek ve sahteliğini bilerek sahte bo
noyu kullanmak suçundan sanık Mehmet Nasuf oğlu Melek'ten olma 1956 Doğ. İs
tanbul îli Yalova İlçesi Sultaniye Köyü H : 32 C : 024/01, S : 61 de nüfusa kayıtlı
bulunan Esadullah Akay hakkında Mahkememizin 29/6/1982 tarih ve 1982/182 esas
1982/130 karar sayılı ilâmı ile T C K . nun 342/1. maddesi uyarınca iki sene ağır ha
pis cezasına dair gıyabi hüküm dosyada mevcut bilumum adreslerine çıkarılan teb
ligatın yapılamadığı adresinin meçhul bulunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun
28-29, 30. maddeleri uyarmca tebligatm ilânen yapılmasına, ilânın Resmt Gazete ile
yayınlanmasına, ilân yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonra tebliği yapılmış sa
yılmasına, tebligat tarihinden itibaren 7 gün İçinde temyiz veya itiraz edilmediği
takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
5363
Polatlı Asliye Ceza Hâkimliğinden :'
E . No : 1982/311
K. No : 1982/338
Hırsızlık suçundan dolayı Mahkememizin 26/10/1982 tarihli ilamı ile T C K .
493/1, 55/3, 59, 40. maddeleri gereğince 1 sene 8 ay hapis cezası ile hükümlü İbra
him oğlu, Fadime'den olma 1967 doğumlu Ayhan öz hakkındaki gıyabi ilam bütün
aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın Uânen tebliğine, hü
küm fıkrası neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı, ilânın ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
5378
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1980/1114
K. No : 1980/1276
Karar Tarihi: 17/12/1980
Suç Tarihi : 31/10/1980
Sanık : Ahmet Fişek, Durmuş oğlu 1956 D. lu, Çıksorut Mah. st Maaşkuyu
Caddesi bila sayılı yerde mukim.
Tecavüzkâr sarhoşluk, suçundan sanık hakkında Mahkememizde yapılan du
ruşma sonunda :
T.C.K. nun 572/1, maddesi gereğince iki ay hafif hapis cezasına mahkûm edil
diği, ancak karar sanığın gıyabında verilmiş olup bütün aramalara rağmen kendisine
tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanun ve aynı kanunun 28. 29. maddesi gereğince İlân tarihinden
itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilfinen tebliğ olunur.
5736/1
E . No : 1980/1114
K. No : 1980/1276
Karar Tarihi: 17/12/1980
Suç Tarihi: 31/10/1980
Sanık : Ünal Satıcı, Hilmi oğlu 1953 D. lu Gaziantep Toplum Zabıtasında
polis memuru iken halen ayrılmış,
Müessir fiil suçundan sanık hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sonunda :
T.C.K. nun 456/4. maddesi gereğince 2.000,— Ura ağır para ve T.C.K. nun
456/4. maddesi gereğince 2.000,— Tl., T.C.K nun 72 inci maddesi gereğince içtimaen
4.000,— T L . ağır para cezasına mahkûm edildiği, ancak karar sanığın gıyabında ve
rilmiş olup bütün aramlara rağmen kendisine tebliğ edilemememiştir.
7201 sayılı Kanun ve aynı Kanunun 28. 29. maddesi gereğince ilân tarihinden
İtibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
5736 /2
Seferihisar Asliye Ceza Hâkmilipinden :
E . No : 1981/12
K. No : 1981/34
Geceleyin bina içinden hırsızlığa kalkışma suçundan sanıklar Kemal Demir ve
Mehmet Kula hakkında Mahkememizden verilen 20/5/1981 gün ve 1981/12 - 34 sayılı
karar ile T C K . 492/1. maddesi uyarınca 4 ay 13'er gün hapis ve 4 ay 13'er gün müd
detle gözetim altında bulundurulmalarına dair yokluklarında verilen karar sanıklara
bulunamadığından tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri gereğince hüküm
fıkrasının ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebüğ edilmiş sayı
lacağı hususu ilânen tebliğ olunur.
5751
E . No : 1981/14
K. No : 1981/28
Hırsızlık suçundan sanıklar Mehmet Kula ve Kemal Demir hakkında Mahkeme
mizden verilen 20/5/1981 gün ve 1981/14 - 28 sayılı karar üe T C K . 493/1. maddesi
uyarınca 10 ar ay hapis ve 100'ar müddetle gözetim altında bulundurulmalarına dair
yokluklarında verilen karar bulunamadığından sanıklara tebUğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29; 30. ve 31. maddeleri gereğince hüküm
fıkrasının ilânen tebliğine, neşir tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
hususu ilân olunur.
6752
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Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No : 1980/1114
K. No : 1980/1276
Karar Tarihi: 17/12/1980
Suç Tarihi: 31/10/1980
Samk: Mehmet Çelik, Musa oğlu 1954 D. lu, Gaziantep Mağarabaşı Man. si
No. 21 de mukim,
Tecavüzkfir sarhoşluk, suçundan samk hakkında Mahkememizde yapılan du
ruşma sonunda :
T.C.K. nun 572/1, maddesi gereğince iki ay hafif hapis cezasına mahkûm edil
diği, ancak karar .«anığın gıyabında verilmiş olup bütün aramalara rağmen kendi
sine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanun ve aynı kanunun 28. 29. maddesi gereğince ilân tarihinden
itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı Uânen tebliğ olunur.
5736 / 3
E . No : 1979/1016
K. No : 1980/249
Karar Tarihi : 27/3/1980
Suç Tarihi: 30/11/1979
S a n ı k : Hüseyin Demirel, Ahmet oğlu 1926 D. lu, Gaziantep Aleybey Man. si
Güzelce Sokak No. 29 da mukim.
Müessir fUl, hakaret sarhoşluk, suçundan sanık baklanda Mahkememizde ya
pılan duruşma sonunda:
T.C.K. nun 482/2, 647 Sa. K. 4/1, Mad. gereğince 2.500,— lira ağır para, T.C.K.
nun 456/4. mad. iki ay hapsine, T.C.K. nun 572/1, maddesi gereğince iki ay hafif
hapis cezasına, mahkûm edildiği, ancak karar sanığın gıyabında verilmiş olup, bütün
aramalara rağmen kendisine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanun ve aynı kanunun 28. 29 uncu maddesi gereğince ilân tarihin
den İtibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
573874
• •'

Bornova Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1983/218
K. No : 1983/185
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin 10/3/1983 tarih ve 1983/218
esas, 1983/185 karar sayı ile T.C.K. nun 565, 2248 S.K. 647 S.K. 4. 72. maddeleri ge
reğince neticeten 1.000 Lira ağır para cezasına mahkûm edilen aslen Menemen Günerll
nüfusuna kayıtlı Yaşar oğlu, 1946 doğumlu Yaşar Metin'e gıyabi hüküm tebliğ edi
lememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ilânen teb
liğine, ilânın bir suretinin Mahkeme ilân tahtasına asılmasına, ilânın neşir tar ahin
den itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
5757
K. No : 1982/935
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan Mahkememizin
16/12/1982 tarih ve
1982/935 sayılı karan ile T.C.K. nun 565/1, 2248 S.K. 647 S.K. 4. 72. maddeleri ge
reğince neticeten 1.000 U r a hafif para cezasına mahkûm edilen Silvan Erikyarı Köyü
nüfusuna kayıtlı Aziz oğlu, 1962 doğumlu Mehmet Gezen'e gıyabi hüküm tebliğ edi
lememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca ilânın teb
liğine, ilânın bir suretinin mahkeme ilân tahtasına asılmasına, ilânın neşir tarihinden
itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
5756
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Sefetihisar Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1981/13
K. No : 1981/27
Geceleyin bina isinden hırsızlık suçundan sanıklar Kemal Demir ve Mehmet
Kula hakkında Mahkememizden verilen 20/5/1981 gün ve 1981/13-27 sayılı karar
ile T C K . 492/1. maddesi uyarınca 6 ay 20'§er gün hapis ve 6 ay 20'şer gün mttddetle
gözetim altında bulundurulmalarına dair yokluklarında verilen karar bulunamadı
ğından sanıklara tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 40. ve 31. maddeleri gereğince hüküm
fıkrasının ilânen tebliğine, nesir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayı
lacağı hususu Hân olunur.
5747
E. No : 1981/11
K. No : 1981/33
Geceleyin bina içinden hırsızlık suçundan sanıklar Kemal Demir ve Mehmet
Kula hakkında Mahkememizden verilen 20/5/1981 gün ve 1981/11-33 sayılı karar
ile T C K . 492/1. maddesi uyarınca 6 ay 20'ser gün hapis ve 6 ay 20'ser gün müddetle
gözetim altında bulundurulmalarına dair yokluklarında verilen karar sanıklara bulu
namadığından tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri gereğince hüküm
fıkrasının ilânen tebliğine, nesir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayı
lacağı hususu ilânen tebliğ olunur.
5748
E . No : 1979/61
K. No : 1979/78
Cezaevinden firar suçundan sanık Mehmet Kabadayı hakkında Mahkememizden
verilen 14/11/1979 gün ve 1979/61 - 78 sayılı karar ile T C K . 299/2 - 3. maddeleri
uyarınca 1 sene 11 ay 10 gün süre ile hapis cezası ile mahkumiyetine dair yokluğunda
verilen karar bulunamadığından sanığa tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri gereğince hüküm fık
rasının ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayıla
cağı hususu ilân olunur.
5749
E. No : 1982/4
K. N o : 1982/52
Yedieminllk görevini kötüye kullanmak suçundan sanıklar Fatma Salman ve
İsmet Salman hakkında mahkememizden verilen 19/11/1982 gün ve 1982/4 - 52 sayılı
karar ile sanıklardan İsmet Salman'ın beraatlne, diğer sanık Fatma Salman'ın T C K .
276/1, 647/4. ve 72. maddesi uyarınca, 10.000 Lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine
dair yokluklarında verilen karar bulunamadığından sanıklara tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri gereğince hüküm
fıkrasının ilânen tebliğine, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayı
lacağı husii*u ilân olunur.
5750
Samsun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı T. C. Garanti Bankası vekili tarafından davalı Mustafa Gayretli aleyhine
açtığı alacak davasının yapılan duruşmasında:
Davacı tarafından davalı aleyhine 37.749,53 T L . alacak davası açılmış davalının
adresi zabıta tahkikatına rağmen bulunmadığından dava dilekçesinin ilânen yapılma
sına karar verildiğinden davalı Mustafa Gayretli'nln 9/5/1983 günü saat 9.10 da Mah
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde dava
dilekçesinin tebliğ yerine kaim olmak üzere İlân olunur.
6048
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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
1982/222
Irza tasaddi ve kız kaçırıp alıkoymak suçundan samk Hasan Pekderin hakkın
da Mahkememize açılan davanın yapılan yargılamasında :
Davaya müdahil olarak katılmış bulunan Mustafa Sahan, Emine Sahan İzmir
Yapıcıoğlu 257 Sokak No. 24 de otururlar iken verilen Mahkememiz hükmü Yargıtay
5. Ceza Dairesinin 25/5/1982 tarih ve 2420-1953 sayılı ilâmı ile hükmün bozulmasına
karar verilmiş ve dava yeniden Mahkememiz esas defterinin 1982/222 numarasına
kaydı yapılmış müdahiller adına ve vekili Av. İbrahim Arıcı adlarına çıkarılan dave
tiyelere müdahillerln bulunamadığı vekilleri Av. İbrahim Arıcı'nında ölmüş olduğu
anlaşıldığından bozma ilâmı müdahillere tebliğ olunamamış olması sebebiyle duru
mun gazete ile ilânına karar verilmiş olmakla samk hakkında verilen Mahkememizin
5/5/1980 tarih ve 1979/529 esas, 1980/194 karar sayılı ilâmı Yargıtayca bozulmuş
olduğundan bu bozma ilâmı yukarıda adları yazılı müdahillere tebliğ yerine kâim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur.
5743 / 5
Fatih 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1982/512
K. No : 1983/5
MÜTEFERRİK K A R A R
Sarhoşluk suçundan samk Gaziantep, İslahiye Kazası, SakçagözU Köyü Hane :
254, C i l t : 24, Sahife : 70 de nüfusa kayıtlı, İstanbul, Yenlkapı İskele Meydanı Efes
Kıraathanesinde garson olarak çalıştığı anlaşıldığından Köyüne ve İş adresine yapılan
tebligatta halen adreslerinde olmadığının ve yeni adresinin de bilinmediği bildirilen
Hamlt ve Hamide oğlu 1958 doğumlu Mehmet Aytekln hakkında yapılan duruşma
sonunda; TCK.nun 572/1 maddesi gereğince 2 ay hafif hapis cezası 647 sayılı Kanu
nun 4. maddesi uyarınca 3.000 lira hafif para cezasıyla cezalandırılmasına karar ve
rilmiş isede İşbu karar sanığın gıyabında verilmiş ve kararın tebliği hususunda ad
reslerinden bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle İşbu hüküm hülâsası
nın tebliğ yerine geçerli olmak üzere Resmî Gazete'de neşri ile neşri havi gazetenin
gönderilmesine ve ayrıca bir hafta süreyle mahkeme divanhanesine talikine 25/2/1983
tarihinde karar verildi.
5820
Tarsus 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1979/170
Davacılar Mahmut Alpaytaç, Süleyman Enlsoğlu ve Süleyman Enis Alpaytaç
mirasçıları Mahmut Mergup Alpaytaç, Mehmet Esat Alpaytaç, Ayşe Meserret, Dlriöz
vek. Av. Galip Tarkan tarafından davalılar Bekir Sami Yeşil ve Nurettin Koçak aley
hine açılan şifa davasımn yapılan duruşması sonunda verilen karar şereğince:
Davalılar Bekir Sami YeşU'in adresi meçhul olduğundan karar özetinin ilâ
nen karar verilmiş olup davanın kabul edildiği ve davacıların tanınan şufa haklan
nedeni İle Tarsus Mlthatpaşa Mahallesi, 101 ada, 53 parsel sayılı tapu kaydındaki
davalı Musa oğlu Bekir Sami Yeşil'e alt olan 2304/6804 payın iptali üe Süleyman
Enis Alpaytaş'ın mirasçısı olarak düşen 384/6804 pay ile yarısı olan 1152/6804 pay
ların toplamı olan 1536/6804 payının davacı Süleyman Enis oğlu Mahmut Mergup
Alpaytaç, 384/6804 payının Süleyman Enlsoğlu Mehmet Esat Alpaytaç, 384/6804
payının Süleyman Enis kızı Ayşe Meserret Dirlöz adına tapuya kayıt ve tescUlne,
karar kesinleştiğinde şufa bedeli olan 29.853,-- T L . nin davalı Bekir Sami Yeşil'e
ödenmesine karar verilmiş olup iş bu karar davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
5809
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Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimliğinden ;
1982/787
Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesi Cilt 010-01, sayfa V?, kütük sıra'no 94
de nüfusa kayıtlı 1300 doğumlu^Recep oğlu Hüseyin Babay'm yarim asır evvel gittiği
savaştan gelmiyerek kaybolup kendisinden haber 'alınamadığa, bu sebeple gaipliğine
karar verilmesi mirasçılarından Sjaniye Babay tarafından istenmiş olup adı geçenin
bizzat mahkemeye müracaatı veya adı geçenin hayatta olup olmadığı veya bulunduğu
yeri bilenlerin Mahkememize'bilgi vermeleri ilân olunur.
6Ö42'
Seydişehir Asliye Htfkuk Hâkimliğinden :
E No : 1982/97
K. No*: 1983/10«
Davacı Mustafa Yaman tarafından davalı Mustafa Hakkı barısı Hatice aleyhine
fıçılan tapu iptali ve tescil davasının Mahkememizde vapılan açık yargılaması sonun
da':
Seydişehir Hacıseyitali Mahallesi 457 ada 127 parsel sayılı arsanın mevcut ta
pusunun iptali ile davacı Kızılcalar Mahallesinden Mehmet oğlu Mustafa Yaman adına
tapuya tesciline karar verildiğinden dâvah Mustafa Hakkı karısı ^Hatice'nin' adresi
meçhul olduğundan karar tebliğinin ilânen yapılmasına karar verildiğinden davalının
işbu kararm tebliğinden itibaren bir ay içinde temyiz etmesi temyiz etmediği takdirde
bu kararın kesinleşeceği karar tebliği yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olv* "?.
8044
(

1

Gülşehir Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1981/614
K. No : 1981/661
5917 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanıklar Nevşehir îli Gülşehir îlçesi
Yamalı Köyü nüfusuna* kayıtlı Mehmet ve Nazik kızı 1946 doğumlu Asiıgül ve yine
aynı yerden Kâzım ve Sultan oğlu 1946 doğumlu Namık Gül hakkında mahkememiz
den verilen 7/12/1981 tarihli kararla sanıkların eylemine uyan 5917"sayılı Kanunun
7/1 ve 647 sayılı Yasanın 4/1. maddesi gereğince her i k i sanık hakkında 6J000,— şar
T L . ağır para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilini şve bu karar sanıklara
tebliğ edilememiştir.
/

7201 sayılı Kanunun 28 maddesi gereğince hükmün özünün sanığa ilânen teli»
Hğine karar verilmiş olduğundan işbu ilân varakasının neşir tarihinden 15 gün sonra
sanıklar Aslı ve Namık tâKıl'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
5739
Nazilli 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
"

•

"

-

—

—

—

-

—

•

I.

—

-

l

.

^

.

^

.

M

E . No : 1980/215
K. No : 1982/119
Seher Erden vekili tarafından,Asindon Begone Repolles (Kendi adına asaleten
küçük oğlu Jos Ramon Repolles Erden'e velayeten açılan tesbıt "davasında;
Adresi meçhul bulunan Asincion Begone RepollesUn Nazilli 1. Asliye, Hukuk
Mahkemesinden verilen 10/3/1982 tarhi 1980/215 esas, İ982/119 sayılı tesbit kararı
ile Nazilli Zafer Mah. 274 ada ö parsel ^üzerindeki binanın davacı Seher Erdenin
murisi. Eray Erden tarafından yapıldığının tesbitine dair kararı işbu ilânın ilân' tari
hinden itibaren bir ay içersinde - temyiz edebileceğim aksi takdirde temyiz müddeti
geçtikten sonra hükmün kesinleşeceği, tebliğ yerine kaim olmak üzere İlân olunur.
6047
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Salihli Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1979/248
K. No : 1979/595
Karar Tarihi: 25/12/1979
Geceleyin bina dahilinde Hırsızlık ve geceleyin bina dahilinde hırsızlığa tam
teşebbüs sucundan sanık Salihli Mersindere Köyü nüfusunda kayıtlı olup, Salihli
özyurt Mahallesi bila noda oturur, Mehmet ve Sultan'dan olma 1961 roğumlu Kadir
ErgUn hakkında yapılan duruşma sonunda:
Sanığın suçu sabit görülerek T C K . 492/1-son, 65/3, 522, 55/3. madde ile 6 ay
20 gün hapis, T C K . nun 492/1-son, 61, 65/3, 522, 55/3. maddeleri ile 2 ay 6 gün
hapis, 647/4. madde ile günü 20 Liradan 1.320 lira ağır paraya çevrilerek, T C K . 71.
madde İle netlceten 6 ay 20 gün hapis ve 1.320 Lira ağır para cezasına mahkûm
edilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen karar bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunu ve müteakip maddeleri gereğince ilânı ile İlân tarihinden
itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen duyurulur.
6052
Fatih 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . N o : 1983/1
K. No : 1983/10
MÜTEFERRİK KARAR
6085 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Kayseri, Sanoğlan kazası, Y ı l 
dırım Köyü H a : 44, C i l t : 42, Sa : 16 da nüfusa kayıtlı olup, aynı köyde oturduğu anla*
şıldığından köyüne yapılan tebligatta halen adresinde olmadığının ve yeni adresinin
de bilinmediği bildirilen Sefer ve Fatma oğlu 1959 doğumlu, Nail llblrliği hakkında
yapılan duruşma sonunda; 6085 sayılı Kanunun 58/B maddesi gereğince 500 Lira hafif
para cezası ve T C K . nunll9. maddesi gereğince yarısı arttırılarak 750 Lira hafif
para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de iş bu karar s*>n>ğın gıyabında
verilmiş ve kararın tebliği hususunda adresinden bütün aramalara rağmen buluna
maması sebebiyle iş bu hüküm hülasasının tebliğ yerine geçerli olmak üzere Resmi
Gazete'de neşri ile havi Gazetenin gönderilmesine ve ayrıca bir hafta süreyle Mah
keme Divanhanesine talikine, 7/4/1983 tarihinde karar verildi.
6053
Ankara 5. Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1982/941
D a v a c ı : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
Vekili: Av. Deniz Demir
D a v a l ı : A l i Gündem: Ticaret Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni, Kütahya.
Davacı-tarafından davalı Ali Gündem aleyhine açılan alacak davasının yapılan
açık duruşmasında :
Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen davetiye ve dava arzuhali
mezkûr adresinizde olmadığını ve C. Savcılığına yazılan
teskerede o adresinizde
olmadığınızdan bahisle tebligatın iade edilmiş olduğu görülmüş olmakla, başkaca teb
ligata yarar sarih adresinizde bulunmadığından dava «arzuhali ve davetiye tebliğine
mahkemece karar verilmiş olup duruşma 6/5/1983 günü saat: 10.10'a bırakılmıştır.
İşbu ilân yayımlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek
istediğiniz vesikaları ibraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz duruşmaya gelme
diğiniz takdirde veya vekil göndermediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 509 - 510. mad
delerine göre gıyabınızda karar verileceği tebliği makamına kâim olmak üzere ilân
olunur.
0734
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Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
Esas No : 1981/148
Karar No : 1982/182
Davacı : K.H.
MUdahil : Zonguldak Tekel Başmüdürlüğü
Sanık : Hasan Aytan : Mehmet Feramuz oğlu Hatice'den olma 1960 D.lu Kurucaşile İlçesi Nefsişlle Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve mukim.
Suç : 1918 sayılı Kanuna muhalefet.
Suç Tarihi : 11/12/1976
Tev. Tarihi : 9/7/1979
Tah. Tarihi : 17/6/1981
Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı sanık Hasan Aytan hakkında yapılan yar
gılama sonunda : Sanığın suçu sabit görüldüğünden 1918 sayılı Kanunun 27/2, 1177
sayılı Kanunun 88/1, 2, 1918 sayılı Kanunun 33, C.K. nun 55/3, 59, 647 Sa. Ka. nun
6. maddeleri gereğince 11 ay 3 gün ağır hapis, 8595 lira ağır para cezası ile teczi
yesine hapis cezasının ertelenmesine dair 4/8/1982 tarihli mahkûmiyet kararı sanı
ğın gıyabında verilmiş olup aramalara rağmen sanık bulunamadığından adresinin
meçhul bulunması nedeniyle tebliğ edilememiş karşısında 7201 saydı Tebligat Kanu
nunun 31 nci maddesi uyarınca ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatının vapılmış
sayılacağı ilân olunur.
5992

•

Ankara îcra İflas Memurluğundan :
1983/10
Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesinin 4/4/1983 tarih ve 1983/339-264 sayı
ile Altındağ Açıktan Sokak No : 6 da ve Ticaret sicilinin 15650 sayısında kayıtlı Yu
suf Şahin İle 13514 sayısında kayıtlı Ali Şahin'in iflaslarına ve İflasın aynı gün saat
13.30 da açılmasına karar verilmiştir.
i . t K. nun 166. maddesi uyarınca tebliğ ve ilan olunur.
5681

Artırma, Eksiltme ve İhale ilânları
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
CİVATA V E S O M U N İMAL ETTİRİLECEKTİR
1 — Fabrikalarımızın ihtiyacı için takribi 27,527 kg. cıvata ve somun imal
ettirilecektir.
2 — Söz konusu işle ilgili ayrıntılı bilgi şartnamemizde mevcuttur.
3 — İlgili şartnamelerin birer takımı 7.500,— TL. dır.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalardan :
— Bizzat imalatçı olmaları,
— Yeterli makina parkı, teknik elemana haiz bulunmaları şartı aranacak,
— Firmalar daha önce benzeri imalatları gerçekleştirmiş olduklarını yazılı
referansları ile belgeleyeceklerdir.
5 — Konu ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Eskişehir Yolu 7 km. A n 
kara Merkezinden veya İstanbul Salıpazarı Dursun Han K a t : 4'deki Alım ve Sa
tım Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
6 — Teltlif verme son günü 20/5/1983 saat 15.00 olup. bu tarihten sonra yapı
lacak teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.
6345 / 2-2
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Ermenek Orman işletme Müdürlüğünden :
Ermenek Sulh Ceza Mahkemesinin müsadere kararı ile aşağıda cins ve pla
kaları yazılı araçlar 4/5/1983 Çarşamba günü saat 14.00'de açık artırma suretiyle
satılacaktır.
1 — 1952 model 42 FD 425 plakalı Willys marka pkap 90.000.— lira muham
men bedel 14.000,— lira teminat.
2 — 1960 Model Sema marka 33614 motor ve 52091 şasi nolu traktör 400 000
lira muhammen bedeli 60.000 lira teminat.
3 — Aracın ahm ve satımından doğan vergi ve resimler ile ilân masrafları
alıcıya ait olup araç bedeli ile birlikte peşin tahsil olunur.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Ermenek Orman İşletme Müdürlüğünde
ki Komisyona müracaatları ilân olunur.
6348 / 2-2
Spor-Toto Teşkilât Müdürlüğünden :
1 — Teşkilâtımız îçin 25 adet 56 ekran renkli televizyon kapalı teklif alma
usulü ile satın alınacaktır.
2 — Şartname Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğü Süleyman Sırrı Sokak N o : 3
Zafer Meydanı Ankara adresinden sağlanabilir.
3 — ihale 12/5/1983 günü saat 15.00'de yukarıdaki adreste yapılacaktır. Tek
lif zarfları 14.50'ye kadar Levazım Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
4 — Tahmini bedel 3.625.000,— (Üçmilyon altıyuzyirmibeşbin) TL. sı olup,
geçici teminatı % 4 tür.
5 — İsteklilerin Ticaret ve Sanayi odasma üye olduğunu belgelemesi şarttır.
6 — Teşkilâtımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
6349 / 2-2
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden
1 — Genel Müdürlüğümüzce 4000 adet paslanmaz çelikten, kapaklı - polisaj h
sürahi ile 4000 adet paslanmaz çelik bardak satın alınacaktır.
2 — İşin muhammen bedeli B.OOO.uuo,— TL. olup, geçici teminatı 240.000,—
TL., dır.
3 — Konu ile ilgili idari ve teknik şartname Genel Müdürlük Malzeme Mü
dürlüğünden 500,— TL. karşılığında temin edilebilir.
4 — İhale Kıbrıs Cad. N o : 4 deki Genel Müdürlük binasında 12/5/1983 günü
saat 15.00'de kapalı teklif usulü ile ve eksiltme suretiyle yapılacaktır.
5 — Teklif zarflarının 12/5/1983 günü en geç saat 14,00'e kadar 2 No. lu
İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
6 — Zamanında verilmeyen mektuplar veya postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
7 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlgililere duyurulur.
6346 / 2-2

»

Çanakkale Orman Bölge Başmüdürlüğünden :
1 — Aşağıda seri adları, ormanlık alanları muhammen bedelleri, geçici temi
natları ihale gün ve saatları yazılı Başmüdürlüğümüz Yenice işletmesine ait serilerin
amenajman planlarının yapımı 2490 sayılı Yasamn 50. maddesi gereği emanet usulü
ile yaptırılacaktır.
2 — İşin teknik ve özel şartnamesi ile kontrol talimatı Başmüdürlüğümüzde ve
Ankara Oriûa-n Genel Müdürlüğü Amenajman Dairesi Başkanlığında görülebilir.
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3 — Müteahhitte aranacak şartlar :
A) T. C. vatandaşı olmak,
B) Müteahhitlik genel şartlarım haiz olmak,
C) Orman Amenajman planlarım yapma niteliğine ait özel şartlan taşımak,
a. Orman Yüksek Mühendisi olmak,
b. Amenajman Hey'et Başkanlığı yapmış olmak,
4 — Yukarıdaki şartları haiz olanların amenajman planı yapma niteliğini tak
dir hakkı Orman Genel Müdürlüğüne aittir.
5 — İhaleye girecekler yeterlik belgesi almak üzere 3/5/1983 tarihine kadar
dilekçe ile Başmüdürlüğümüze müracaat edeceklerdir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler
eklenecektir.
A - Nüfus hüviyet cüzdanı veya tasdikli sureti,
B - TMMOB Orman Mühendisleri Odasından alınacak kayıt belgesi,
C - Ticaret Odasından alınacak belge,
D - Çalıştıracağı Orman Yüksek Mühendis veya mühendislerine alt beyanname
(Bu beyannamede gösterilen elemanların bu görevi kabul ettiklerine dair imzaları
nın bulunması ve herhangi zaruri bir sebeple bunların çalışmaması halinde yerine
çalışacakların belirtilmesi)
E - Amenajman planı yapacak Orman Yüksek Mühendislerinin 2/10/1981 gün
ve 2531 sayılı Kanun muvacehesinde (İdarede çalışmışlarsa kadro unvanları ile çalış
ma yeri ayrılış sebep ve tarihleri v.b.) belirtir belge.
F - i k i adet fotoğraf,
G - Geçici teminat makbuzu.
6 — Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve
kaybolmaları kabul edilmez.
7 — ihale eksiltme suretiyle Başmüdürlüğümüz binasında toplanacak Emanet
Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
8 — idaremizin ihaleyi istediği müteahhide vermesi hususunda takdir yetkisi
mevcuttur.
9 — Keyfiyet ilgililere ilân olunur.
Seri Adı : Handere Armutçuk Yağdıran Pazarköy, Ormanlık Alen Prodaktif
Ha. : 13.685.43, G. Prodüktif Ha. : 15.746.39, Top. Ha. : 29.432.82, Muh. Bedel : 6463.067.
% 3 G. Teminat : 193.900,— TL., ihale Tarihi: 5/5/1983, İhale Saati : 14.00.
6342 / 2-2
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — Şirketimiz ihtiyacı için;
1 adet 100 tonluk çekme testi cihazı
(Metalik malzemelerin çekme testinde kullanılacak azami yüksekliği 3 metre;
çeneler arası hareket kabiliyeti 0 - 800 mm. olacaktır.) Kapalı zarfla yazılı teklif al
mak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Teklifte bulunmak isteyen satıcılar başlıklı, kâğıtlarına yazılmış bir dilek
çe ile aşağıdaki ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda ha
zırlanmış olan teklif isteme mektuplarını bedelsiz olarak temin edebilirler.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.
İç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum N o : 23 Kdz. Ereğli), Satmalma | Müdürlüğü
(Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat : 5 Taksim - istanbul", Satmalma Şefliği (Ata
türk Bulvarı Selcan Han No : 127 Kat : 5 Bakanlıklar - Ankara).
3 — Teklif mektuplarının engeç saat 17.00'ye kadar Ereğli'de Şirketimiz Umu
mi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.
4 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp ypmpva«Ma. veya dilediğinden satınalm&kta serbesttir.
6297 / 2-2
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Ükseki Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :

Deposu
Başlar

»

Akseki
Başlar
Akseki

»
»

Başlar
Akseki

»

ibradı
Akseki

»

»
Murtiçi
Orm. içi
Murtiçi

»

Orm. içi

*

Cinsi

Parti
adedi

Adet

M. Bed.
Lira

G. Tem.
Lira

390
86
205
28

11.700
8.000
12.000
6.200
9.700
12.000
10.000
6.000
8.600
7.200
5.000

71.000
205.000
36.000
16.000
48.000
149.000
10.000
49.000
13.000
23.000
2.500

483
37
322
547
63
151
25
317

133.030
6.237
62.400
24.585
7.125
23.145
3.118
45.735

8.600
7.500
8.200
6.800
5.500
6.000
6.000
6.200

87.0İ/O
4.000
39.000
13.000
3.000
11.000
1.500
21.500

3.000
2.500
4.000
2.000
1.400
1.800

10.000
77.000
52.500
99.500
465.500
29.500

2
6
1
1
2
4
1
2
1
1
1

77
670
223
120
263
707

3.S.K. B. sedir tomruk
3. S. K. B. ardıç tomruk
3. S, K. B. göknar tomruk
Çz. maden direk
Çz. sanayi odunu
Sedir sanayi odunu
Ardıç sanayi odunu
Çz. kağıtlık odun

4
1
2
1
1
1
1
2

78

42
407
174
662
4407
216

1
2
1
2
19
1
61

Ster

79.196
338.370
39.780
34.269
65.347
162.831
13.048
108.022
19.877
41.985
5.883

2. S. N. B. Çk. tomruk
3. S. N. B. Çk. tomruk
3. S. N. B. Çk. tomruk
3. S. N. B. Çz. tomruk
3. S. N. B. Çz. tomruk
3. S. N. B. sedir tomruk
3. S. N. B. ardıç tomruk
3. S. K. B. Çk. tomruk
3. S. K. B. Çk. tomruk
3. S. K. B. Çz. tomruk
3. S. K. B. Çz. tomruk

Lif yonga odunu
Lif yonga odunu
ibreli sırık
ibreli odun
İbrel iodun
Yapraklı odun

M3.

4590

1213.983

5908

1.536.500

1 — Yukarıda yazılı orman emvalinden yapacak emvali 1. model
şartname
esasları dahilinde lif yonga odunları 34 model nolu şartname esasları dahilinde yapa
cak emvalin % 50 lif yonga odunlarının % 25 i peşin ve bakiyesi 6 ay müddetle kesin
ve müddetsiz banka mektubu karşılığında diğer yapacak emvalin tamamı peşin ola
rak satılacaktır.
2 — Açık arttırma 5 Mayıs 1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00
de işletme satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışa katılabilmek için şartnamede istenilen belgeleri göstermek zorun
ludur.
4 — Satışa ait ilân şartname ve ebat listeleri Orman Genel Müdürlüğünde, ilân
ve şartname Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Antalya, Alanya, Finike, Serik,
Kumluca, Kaş, Korkuteli, Elmalı, Bucak, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa, istanbul,
izmir, Beyşehir, Konya, Cevizli işletme Müdürlükleri ile İşletmemiz bölgeleri ve mu
hasebe servisinde görülebilir.
5 — Taliplerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlarıyla komisyona müra
caatları ilân olunur.
5920 / 2-2
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı

Toprak - İskân

Genel

Müdürlüğünden :

1 — Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak - iskân Genel Müdürlüğü ta
rafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar gereğince aşağıda mahiyeti açıklanan tesisin
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(Yapım İşleri) 9/3/1983 günü yapılan ihalesinin iptal edilmesi sebebiyle 8/2574 sayılı
Kararname esaslarına göre 1983 yılı içerisinde bitirilmek üzere 1306 sayılı Kanunun
uygulama şeklim gösterir Yönetmeliğin 51. maddesine göre «Kapalı Zarf Usulü» ile
eksiltmeye yeniden konulmuştur.
İşin Cinsi : Afgan Göçmenlerinin iskânı kapsamında Urfa - Ceylanpmar yeni
yerleşim yeri inşaatları 181 konut (2 katU üst kat konut, alt kat işletme) diğer sos
yal tesisier (Kültürel amaçlı köy konağı, 140 m2 köy konağı, 160 m* lik cami, şadır
van, umumi WC, beton minare ve sosyal tesislerin bahçe duvarları) ve çok amaçlı
sosyal tesis.
Keşif Bedeli : 712.500.000,— T L . olup,
Geçici Teminat : 21.390.000,— T L . dir.
İhale T a r i h i : 13/5/1983 günü saat 15.00 dedir.
% — «Kapalı Zarf Usulü» ile eksiltme Toprak - İskân Genel Müdürlüğünün top
lantı salonunda ihale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3 — îhale dosyalan Toprak - iskân Genel Müdürlüğü Köy Yapım Dairesi
başkanlığında imza karşılığı görülmesi zorunludur,
4 — İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için Toprak ~ tskân Genel Müdür«iğü Belge Komisyonu Başkanlığından (ihaleye iştirak belgesi) almaları şarttır.
5 — İsteklilerin ihaleye iştirak belgesi almak için eksiltme şartnamesinin
5 (C) maddesinde belirtilen belgelerle birlikte işin keşif bedeli kadar iş bitirme
belgesi yahut işin keşif bedeli kadar iş denetleme belgesi ve limit dahilindeki geçici
teminatın veya geçici teminat mektubunun fon veznesine yatırıldığına dair makbuz
ile en geç a/5/1983 günü saat 15.00'e kadar müracaat etmiş olmaları şarttır.
6 — ihaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 13/5/1983 günü
saat ll.OO'den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir.
7 — isteklilerin ihaleye girebilmeleri için;
a) Yeterlik belgesini,
b) Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Şahıslarda 1Ö83 yılı için vizeli Ticaret Odası belgesi, şirketlerde ilân tari
hinden, sonra alınmış halen faaliyette olduğunu belirtir belge,
d)
e)

Şirketlerde imza yetki sirküleri,
Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarf

lan.
Yukanda belgeleri havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır.
8 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
9 — Telgrafla müracat veya postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
8344/2-2
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 4 adet silaj, 10 adet
balya ve 8 adet çayır biçme makinalan teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Planlama Daire
Başkanlığından temin edilir.
3 — İstekliler teklif mektuplarını en geç 12 Mayıs 1983 Perşembe günü saat
12.00'ye kadar Ekonomi ve Planlama Daire Başkanlığına vermeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — idaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
6352/3-2

Balıkesir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
Deposunun Cins ve Nev'i
Yol durumu
Boy ve sınıfı
Stabilize
Asfalt

»
»
»

»
Merkez

6
2
11
5
1
6
1
9
2
14
16
1
5
1

Muh. Bedeli
Lira

3

393
151
2131
732
14
1041
144
1638
545
1748

% 7.5 Teminat
Lira

9.829
88.823
8.975
43.813
6.788
438.433
152.101
4.897
2.839
6.827
5.491
159.989
26.576
8.200
4.007
160.691
66.941
5.800
Muhtelif 6.826 - 8.642
336.677
3283.000
2.500
1.500
37.000
329.000
1.700
9.000
3.300
1.808
134 Ad. ,
1476.883 M .
3658.000 St.
134 Adet
3

65.000
30.000
223.000
56.000
1.000
66.000
16.000
48.000
29.000
177.000
615.000
5.000
42.000
2.000
19.000
1.394.000

Sayfa : 51

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 81 parti çeşitli cins orman ürünlerinin % 50 si ile % 16
faizi peşin % 50 si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model 1 ve 29/A nolu şartnameler uyarınca
açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 4/5/1983 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz lokal binasında toplanacak komisyon hu
zurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, 1 ve 29/A nolu şartnamelerle satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge
Başmüdürlüğü, Civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden evvel geçici teminatlarını İşletmemiz vez
nesine yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve katı
lacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.
5928 / 2-1
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2. S.N.B. Çm. Tom.
3- S.U.B. Çm. Tom.
3. S.N.B. Çm. Tom.
3. S.K.B. Çm. Tom.
3. S.U.B. Çmk. Tom.
3. S.N.B. Çmk. Tom.
3. S.N.B. Çmk. Tom.
3. S.K.B. Çmk. Tom.
3. S.K.B. Çmk. Tom.
Çam Tel Direk
İbreli Lif Yonga
İbreli Odun
Yapraklı Odun
Çam Sırık
61 mm. Kay. Del. Kap. Sun.

M i k t a r ı
Ad.
M . Dm».

Sayı : 18027

Çamucu
Korucu
Korucu-Çamucu
Korucu
Korucu
Korucu
Savaştepe
Korucu
Savaştepe
Korucu, Balya, Kepsut
Korucu, Balya, Kepsut
Balya, Kepsut, İvrindi
Balya, Kepsut, İvrindi
Balya
Merkez

Parti
Adedi

24 Nİ3an 1983 —

A d ı

Deponun adı

Asfalt
*

»
»

Orman Yolu
Orman Yolu

Emvalin cins ve nev'l
2. S.N.B. Çz. Tomruk
3. S.N.B. Çk. Tomruk
3. S.N.B. Çz. Tomruk
3. S.K.B. Çk. Tomruk
3, S.K.B. Çz. Tomruk
2. S. Çz. Maden Direk
Çam Sanayi Odunu
İbrtli Yakacak Odun
L K Yonga Odunu
Y E K O N :

Parti
Adedi

M i k t a r ı
M». Dm'.
Adet

1
1
18
1
7
2
1
19
1

87
72
3264
43
1095
882
199

51

5642

—
—

34.745
15.993
714.059
14.162
225.345
76.689
15.878
1848. Ster
122. Ster
1096.871
1970. Ster

Muh. Bedeli
Lira
13.500
12.000
6.200, 9.700
8.600
5.000 - 7.200
4.300 - 6.800
3.300
1.400
2.500

% 7.5 Tem.
Lira
35.200
14.400
49S.700
9.200
104.300
31.100
4 000
198.500
23.000
918.400

Yukarıda müfredatı yazılı 51 parti c . T an emvalleri 15/C Model şartname hükümleri uyarınca % 50 mal bedeli ile vergi ve re
simleri peşin bakiyesi 6 ay vadeli müddet
banka teminat mektubu karşılığı ile açık artırma ile satılacaktır.
A ç ı k artırma 4/5/1983 tarihine ras 'as Çarşamba günü saat 12.00 de işletmemiz satış salonunda komisyon huzurunda yapıla
caktır.
Satışa ait ilân, şartname ve satıl ' n e*i bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Antalya İzmir, İstanbul Bölge Başmüdürlükleri
ile Antalya, Akseki, Cevizi!, Manavgat, ... h.r.ya, Serik, Kaş, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Elmalı, Bucak, Korkuteli, Afyon, Burdur, De
nizli, Mersin, Adana İşletme Müdürlükleri ile Gaziantep, Akşehir, iskenderun Bölge Şeflikleri ve İşletmemizde görülebilir.
% 7,5 teminat olarak her zaman nakte çevrilebilen devlet tahvilleri ve Müddetsiz banka teminat mektupları alınır.
Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını
işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihini bildirmeleri
ve katılacakları teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumuza başvurmaları ilân olunur.
6406 / 2-1
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Senirçaltı
Penirçaltı
S. Çaltı - Armutlu
Senlrçaltı
S. Çaltı - Armutlu
Senirçaltı
Güzelbag
Orman İçi
Orman İçi

Yol durumu

Sayfa: 52

Gündogîîiug DcvJet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

5

2i Nisan 1983 —
Sayı : 18027

Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

»
»

PARTt

YEKÛN

2
16
1
5
11

Kavak Yar. U f Yon. Od.
İbreli Ağaç Odunu

lî
14

M
Ster
3

t

3
3
1
1

39
39
00
40
40
40
40
—

M i k t a r ı
Adet
MK Dırf.

Muh. Bed.
İLira

% 7.5 Tem.
Lara

34
781
603
Ster
Ster

104-560
1294.405
26.037
101.421
2.725
0.215
4.768
61.273
35.947
32 000
28.000

7.000
7.000
5.300
5.900
6.600
6.500
6.750
7.900
7.200
4.100
4.350

55.000
679.600
10.400
45.000
1.400
100
2.400
36.400
19.400
9J00
9.200

Ster
Scer

1211.000
2907.000

3,500
3.00G

318.000
«S54.ÔÛÛ

9070

1631.351
4178.000

363
6764
56

mı
10

2

—

w

849.700
991.100

-

1 — İşletmemiş depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazıh 58 parti 9070 adede denk 1631,351 M , emval ile 4178
Ster odun orman Ürünü % 50 peşin bakiyesi altı ay vadeli müddetsiz limit dahili, k a f i banka teminat mektubu veya Devlet iç İstik
raz tahvili karşılığından % 16 faizi peşin alınmak suretiyle açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırması 4/5/1983 günü saat 14.00 de İşletmemizde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Teminatım banka mektubu olarak vereceklerin banka mektunlarma isletme adı, ihale tarihi, teminat miktarı ile parti
no. larım yaz di racakl ardır.
d
Rıs sRtısdAki Sanavi Odunu ve odunlara Lif-Levha ve yonga sanayicileri ve bunların yetkili temsilcileri, ambalaj sanayi
cileri ve odun ham maddesi kullanan küçük sanat erbabı kişiler gösterecekleri belgelere müsteniden girebilirler.
5 — B u satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğümüz, ilân ve şartnameler ise Ankara, Ge
rede, Düzce, Mudurnu, Knzicahamam, Bursa, İzmir, İstanbul, İzmit, Geyve, Devrek, Dirgine, Bartın, Zonguldak İşletmeleri ile İslet
memizde görülebilir.
6 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile ihaleye katılabilme şartlarına havi belgelerle Komisyona müra
caatları ilân olunur.
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58

îîî. S,N.B. Çam Tom.
HI. S.N.B. Gdknar Tom.
IH. S.N.B, Kal. Meşe T .
H X S.N.B. İnce Meşe T,
III. S.N.B. Gürgen Tom.
Gdknar Tel Direk
Göknar Tel Direk
II. S. Kayın Maden Örk.
H . S Çam Maden Drk.
Kayın Yuv. înce. SanayJ
Meşe Y a r m a Sanayi

Fiat în.
Nis. %

18027

Asfalt
Seymenler, Soğuksu
Karacasu
San yer
Sarıyer, Ç.-Gölcük
Stab. Asf.
Asfalt
Sarıyer
Sarıyer
Sarıyer
Seymenier, Çayırbıçkı
Hanyeri
Ceymenler
Sarıyer
Seymenier, Soğuksu, Hanyerı,
Hızardere, Ç.-Gölcük, SulStab. Asf.
HankÖy
Sultanköy, Hızardere, Canyer »

Parti
Âdedi

Cins ve nev i

24 Nisan 1S83 — Sayı

Yol
Durumu

D e p o s u

3

—

Sayfa: 53

Aşağıda yazılı (35) kalem malzeme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 56. maddesinin (e) ve 2653 sayılı Kanunla değişik (f)
fıkrası İle, 65. maddesi gereğince satınalınacaktır.
Sıra No.

Bölüm
Üroloji

C i n s i

Miktarı

Siotlokop 19F (Coturator sheet ve stebeccklar ile birlikte)

1 Adet

Teleskop (lens) 70° deflektör mekanizmalı

2

İh. Tarihi

İh. Saati

5/5/1983
Perşembe

10.30

2

Luttüıg electrode

1
1

7

Anjiyografi sistemi (Otomatik enjektör, hızlı film değiştirici ve
komple anjio seti dahil)
Tomografi masası

8

Bululi Röntgen masası aynı jeneratörle bağlanacak

1

9

Otomatik banyo

1

Değişik röntgen aksesuarı

1

»

Elektron microskoce (Transmisine scannlng)

1

11.30

—

Radyoloji

10
11

Histoloji

11.00

1

12

»

Knife maker

1

>

13

Dahiliye

Hemodiyaliz makinası

2

15.00

14

Nöroloji

E M G cihazı

1

15.30

15

Anestezyoloji

Kocher (MT) düz barsak klempi 10-456

2

16.00

16

»

Kocher (MT) eğri barsak klempi 10-0457

2

17

»

Kocher (MT) Intestinal klemp 10-0469

18

fîayes (MT) Intestinal klemp 10-0566 (barsak klempi)

2

»

19

Elake (Taş pensi) 11-0310

6

»

20

Desjardino sopa kaşığı EB-111-112-113-114

2 şer Ad.

21

Nabafoff varis teli FB-30-32-33, 34, 35, 36, 37, 38, 40

2 şer Ad.
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Kardan, adaptörü ile (LICHT GUIDE C A B L E )
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&oğuk ışık kaynağı

Sayfa: 54

Cumhuriyet üniversitesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından :

22 —

Bölüm

C i n a i

Miktarı

Kelly Klemp 06-0201

30 Adet

23 —

Grille Klemp 06-0211

30

24 —

Rochester pean (Kaba klemp) 06-0312

10

»

25 —

Boyama pensi Fooerster F B 123

10

»

26 —

Richardson 20-1715

6

>
»

Anestezyoloji

27 —

Deaver Ekartör B T 600

6

Deaver Ekartör B T 603

6

»

29 —

Deaver Ekartör B T 605

6

3»

Fleksibil ekartör haberer B T 758

5

»

Fleksibil ekartör haberer B T 761

5

»

32 —

Makas Metzenbaum B C 619

10

»

33 —

Makas Metzenbaum B C 615

10

s.

Makas Metzenbaum BC 630

10

»

5

»

»

35 —

Tel makas BP 551
1 —

s>

»
»

»
»

» 1

İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Cumhuriyet Üniversitesi Satınalma Komisyonu Başkanlığı Odasında yapılacak

tır.

RESMİ GAZETE

30 —
31 —

İh. Saati

5/5/1983 Perşembe 16.00

»

28 —

34 —

İh. Tarihi

24 Nisan 1983 — Sayı : 18027

Sıra No.

2 — İsteklilerin teknik şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarına;
a)

Ticaret Odası kayıt sicil sureti (1983 yılı İçin)

b) Teklif edilen tutarın % 3'ü nisbetinde geçici teminat mektubu (banka teminat mektupları Ümit İçi olacaktır.) veya Cum
huriyet Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğü ve Bütçe Dairesi Başkarhğuıa yatırılacak nakit geçici teminatın vezne alındısı, dış zarfa
konacaktır.
3 — Her bölüm için ayrı teklif mektubu verilecektir ve teklif mektupları üzerine ilgili bölüm yazılacaktır.
Teklif mektupları ihale saatinden en a z bir saat önce Satınalma Komisyonuna verilecektir.

5 — Verilen teklifler hiçbir surette geri iade edilmez.
6 — Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikme kabul edilmez.
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
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4 —

Sayla: 56
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden
58 Kalem 1976 Model tnter Yedeği Satınahnacaktır,
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabuk'den. Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve tkmal
Müdürlüğümüz.
2 — istanbul'da: Sirkeci, Yahkoşkü Cad. Yalıkoşkü Han Kat.
4 - 5'deki
Mümessilliğimiz.
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Cad. No: 57'deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına gore hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 11 Mayıs 1983 Ç a r ^ — j a günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müd'' I günde bu
lundurmaları ilân olunur.
6403 / 2-1
r

_*——

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Muesseses. Müdürlüğünden :
12 Kalem Muhtelif Ölçü Aleti ve Termokup' Satınahnacaktır.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabuk'den: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz.
2 — İstanbul'da: Sirkeci. Yalıkoşkü Cad. Yalıkoşkü Han K a t 4 - 5'deki Mü
messilliğimiz.
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Cad. N o : 57'deki Genel Müdürlüğümüz.
:

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 11 Mayıs 1983 Çarşamba günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bu
lundurmaları ilân olunur.
6160 / 2-1
Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden .
1 — Aşağıda yeri mevzuu ve miktarları yazılı inşaatlar kapalı zarf usulü
teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
Ödenecek Miktarı
İşın M e v z u
Lira Kr.
inşaatın Yapılacağı Yer
Kırklareli Bölgesi
Kırklareli Bölgesi
İpsala Bölgesi
Muratlı Bölgesi
Çöpköy Kantarı
İpsala Bölgesi
Ub Köprü Bölgesi

—
—
—
—
—
—
—

Kantar Binası
Kantar temeli
Kantartemeli
Kantar temelei 1 adet
Kantar temelei 1 adet
Bölge ihata duvarı (400 m )
Bölge ihata duvarı (400 m )
2

2

2.000.000,—
1.000.000 —
1.000.000,—
1.000.000,—
1.000 000,—
2.000.000,—
2.000.000,—

2 — İhale 5/5/1983 Perşembe günü saat 14.00'de Fabrikamız Ofis binasında
yapılacaktır.
3 — Bu işe ait geçici teminat tutarı teklif fiyatının % 5'i olup, nakit veya
banka teminat mektubu şeklinde olabilir. Kesin teminat geçici teminatın iki ka
tıdır.
4 — Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Fabrikamız
Muhaberat servisine verilmesi gerekmektedir.
5 — Postadaki gecikmeler, her ne surette olursa olsun süresi içinde veril
meyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
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Sayfa : 57

6 — Keşif özetlerini havi ihale dosyaları Fabrikamız İnşaat ve Ticaret ser
vislerinde görülebilir.
7 — İsteklilerin en geç 4/5/1983 t a r i h saat 17.00'ye kadar Fabrikamıza mü
racaat ederek yeterlik belgelerini almaları gerekmektedir.
8 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
6402 / 1-1

T. C. Devlet Demiryolları I. İşletme Başmüdürlüğü
misyonu Başkanlığından :

Alım Satım ve İhale Ko

MUHTELİF M A L Z E M E A L I N A C A K T I R .
1 — Aşağıda cins ve miktarları gösterilen malzemeler hizalarında gösterilen
gün ve saatlerde ihaleyi çıkarılmıştır.
2 — Eksiltmeler aşağıda belirtilen gün ve saatlerde I. İşletme Başmüdürlüğü
binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır.
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5 olup, şartnameler Komisyonu
muzdan bedelsiz alınabilir.
4 - j - Teklifler, mezkûr saate kadar Ticaret Odası belgesi ve diğer evraklar İle
birlikte Komisyona verilmiş olacaktır.
5 —• Opsiyon 30 gün olup, tekliflerin postada gecikmesi kabul edilmez.
6 — Teklifler teminat ve imza noksanlığı ve fiyatların açık yazılmaması ha
linde teklif mektupları geçersiz sayılacaktır.
7 — T C D D 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya
kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
C i n s i
1 — Gri Polyester astar
2 — Muhtelif kumaş, yaka telası ve iplik
3 — Yeraltı kablosu

Miktarı
25.000 Mt.
13 kalem
8 kalem

Günü

Saati

3/5/1983
5/5/1983
6/5/1983

15.00
15.00
15.00

6343 / 2-2
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Genel Müdürlüğümüzce 46,5x29,5 cm. ebadında 900 - 950 gr. ağırlığında
5.000 adet çukur bölmeli yemek tepsisi yaptırılacaktır.
2 —
TL. dur.

İşin muhammen bedeli 7.000.000,— TL. olup, geçici teminatı

280 000,—

3 — Konu ile ilgili idari ve teknik şartname Genel Müdürlük Malzeme Mü
dürlüğünden 500,— TL. karşılığında temin edilebilir.
4 — İhale Kıbrıs Caddesi No : 4 deki Genel Müdürlük binasında 10/5/1983
günü saat 15.00'de kapalı teklif usulü ile ve eksiltme suretiyle yapılacaktır.
5 — Teklif zarflarının 10/5/1983 günü en geç saat 14.00'e kadar 2 No lu
İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
6 — Zamanında verilmeyen mektuplar veya postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
7 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlgililer duyurulur.
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Toprak Mahsulleri Ofisi Ankara Bölge Müdürlüğünden :

inş, yen
Develi
Sarımsaklı
Kırıkkale
Sarıkaya
Baiışeyh
Yozgat
Yozgat
Yozgat
Balâ

inşaatın cinsi

Keş. Bed.
Lira Kr.

G. Tem.
Lira Ki".

Çevre ve duvarı
2.817.740.—
84.535—
29.805,—
Çelik silo karayolu sundurması 993.470,30
Eksper ve analiz odası
758.866,80
22.765 —
61.195,—
2.039.717,30
Beton yol ve pist
Çelik silo karayolu sundurması
1.985.000,—
59.550 —
ve beton yoî
5.300.000,— 159.000,—
Çevre ihata duvarı
22.765,—
758.866,80
Eksper ve analiz odası
46.480, —
1.549.256,—
Malzeme deposu
Çelik silo kuyu araları betonlanması
1.603.342,50
48.100 —
1

E k s i 11 me n i n
Günü
Saati
5/5/1983
6/5/1983
9 '5/1983
10/5/1983

14.00
14.00
14.00
14.00

11/5/1983
12/5/1983
13/5/1983
16/3/1983

14.00
14.00
Î4.00
14.00

17/5/1983

14.00

1 — Yukarıda yerleri ve işin adı yazılı inşaatlar kapalı zarfla teklif alma su
retiyle yaptırılacaktır.
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bölge
Müdürlüğümüzde mesai
saatltrı içinde görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için (isteklilerin)
a) Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminatı Ofis veznesine yatırıp, kasa
makbuzuiıu ı-^v.sı gerekmektedir.
b) Eksilt-» şartnamesinde istenilen evraklarla birlikte 1983 yılı Ticaret Odası
Belgesinide dilekçesine ekleyerek yukarıda gösterilen eksiltme tarihinden 1 gün evVPI mesai bitimine kadar Bölgemize müracaatla iştirak belgesi alması gerekmektedir.
4 — istekliler «'acakları kasa makbuzu ve iştirak belgesini teklif mektupları
zarfı ile birlikte kaplı zarf içinde yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Bölge Ha
berleşme Servisine vereceklerdir.
5 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
6 — Ofisimiz 249C sayılı Kanuna taf/i olmadığından ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekle serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
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Ege Lhv»tl«ri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden
TELSİZ SİSTEMİ KURDUR OLACAKTİR
Müessesemize bağlı Muğla, Yatağan Bölgesinde, Merkez Yatağan'daki Böl
ge binamız olmak üzere, Sekköy - Milas ve Ören'e kadar uzanan takribi kuş uçu
mu (40) Km. yarı çaplı alan içindeki üretim ve işyerlerimizde muhabereyi sağla
mak amacıyla b>r telsiz sistemi kurdurulacaktır. Kurulacak telsiz sistemi ile ilgili
cihazlar aşağıda belirtilmiştir. 2 Adet-Sabit Telsiz İstasyonu, 1 adet - Tekrarlama
istasyonu (Röle) 6 adet - Araç Telsizi, 2 adet-telefon bağlayıcı, 30 adet-şarj cihazı,
30 adet - yedek nikel kadmiyum batarya, 30 adet - el telsizi'dir.
Konu ile ilgili şartnameler Ankara'daki T K l . Genel Müdürlüğü - Satmalma
Dairesi Başkanlığından, istanbul'daki T K l . Satmalma Müdürlüğünden (Odakule
îş Hanı K a t : 12 Beyoğlu), izmir'deki Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden
(Erzene Mahallesi 78 Sokak N o : 3 Bornova). Dilekçe ve 1.000 TL. karşılığında temin
edilebilir. İsteklilerin hazırlayacakları kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını en geç
12 Mayıs 1983 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat servisin
de bulundurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Müessesemiz 2490 sayılı Yasava uyruk değildir.
8404 / 2-1
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Devlet Meteroloji İğleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Genel Müdürlüğümüz İhtiyacına binaen aşağıda cins ve miktarı yazılı mal
zemeler 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre satınalınacaktır.
2 — İhale, malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatte Ankara - Kalaba ci
varındaki Genel Müdürlük binası içerisinde toplanacak satınalma komisyonunca ya
pılacaktır.
3 — Değişik tarihlerde yapılacak ihalelere ait muhammen bedellerle, geçici te
minatları hizalarında gösterilmiştir.
4 — İsteklilerin usulüne göre hazırlayacakları teklif mektuplarını belirten
günde ihale saatinden bir saat evveline kadar satınalma komisyonuna vermeleri ge
rekmektedir.
5 — Taliplilerin 1983 yılı içerisinde bu kabil işleri yaptıklarına dair mahalli T i 
caret Odalarından alacakları belgelerini diğer kanuni belgeleriyle birlikte kapalı
zarfa koymaları şarttır.
6 — Şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde Ankara Genel Müdürlük Le
vazım Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir.
7 — Postada vaki gecikmelerin nazari itibare alınmayacağı ilân olunur.
Malzemenin cinsi

Miktarı

Muh. Bed.
Lira

İhale
G. Tem.
Tarihi
Saati
Lira

30.000 12/5/1983 16.00
10 KW. hk A.C. Voltaj Regülatörü 10 Adet 1.000.000
300 Hatlık otomatik telefon Sant.
1
» 35.000.000 1.050.000 12/5/1983 10.00
97.500 12/5/1983 11.00
Dizel motorlu kaynak jeneratörü
3.250.000
2
»
37.500 11/5/1983 15.00
Otomatik tel dikiş maklnası
1.250.000
1
»
72.000 12/5/1983 14.00
2.400.000
Dizel motorlu hava kompresörü
1
»
Galvanizli kafes teli ve galva 6000 Mt.
nizli bağlama teli
110.400 11/5/1983 10.00
1000 Kg.
3.680.000
7 - Saç kıvırma maklnası
40.500 11/5/1983 11.00
1 Adet 1.350.000
8 - Forklift yükleme ve istif aracı
180.000 12/5A983 15.00
1
»
6.000.000
9 - Elektrik malzemesi
197.107 11/5/1983 14.00
300 Kal. 6.570.245

123456-

6401 /1-1
tmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — 22 kalem (Oto) döşeme malzemesi satın alınması ihalesi 1C/5/1983 günü
saat 15.00 da açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale, Eskişehir Yolu 12 Km. Lodumlu Mevkii Genel Müdürlük binasının
zemin katında olacaktır.
3 — Muhammen Bedel : 4.563.875,— T L .
4 — Geçici Teminat : 150.670,— T L .
5 — İsteklilerin geçici nakit teminatlarım veya limit içi teminat mektuplarım
Fon Veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz İle 1983 yılı tasdikli Ticaret
Odası belgesini, şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tarihinden sonra
faaliyette olduğunu gösteren belgeyi İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası Eskişehir Yolu 12 Km. Lodumlu Mevkii Makina ve İkmal
Dairesi Başkanlığı, İkmal Müdürlüğü İhale Şefliğinde görülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İlân olunur.
6341 / 2-2
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Ankara Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından :
C i n s i T. K. Uygun Gaz Hidrofil ve T. K. Uygun Hidrofil Pamuk, Miktarı:
2 Kalem, Muhammen tutarı: 28.460.330 — TL., Geçici teminatı: 853.810,— TL., İhale
şekli: Teklif isteme ve pazarlık, Tarihi: 9/5/1883, G u n u . Pazartesi: Saati: 10.00
Hastanemizde yatmakta olan ücretli hastalar ihtiyacı bulunan sıhhi malze
meler 209 sayılı Kanuna paralel 106 sayılı Yönetmeliğin 18. maddesinin (A) ve (D)
bendi gereği teklif isteme ve pazarlık usulü ile satın alınacaktır.
Müessese adı, cinsi, miktarı, muhammen tutarı, geçici teminatı, şekli, tarihi,
günü ve saati yukarıda gösterilmiştir, ihale gösterilen zamanda Ankara Sağlık
ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Sıhhi malzemelerin tamamına gire
bileceği gibi kalem kalemde iştirak edebilr. İhaleye iştirak edecek firmalar gireceği
miktara göre, geçici teminatı Döner Sermaye Veznesine yatıracaklardır. Liste ve
şartname Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir.
İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveli
ne kadar Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığına makbuz mukabilinde vermeleri
ve ihale saatinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.
Hastanemiz malzemelerin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ser
besttir.
Kurumumuz 2490 vel050 sayılı Yasalara tabi değildir.
Postada vakit geçirmeler dikkate alınmaz.
6407 / 2-1
:

Cinsi: Muhtelif kimyasal madde ve serum hemaksel, Miktarı: 164 Kalem, İha
le şekli: Teklif isteme, Tarihi: 9/5/1983, Günü: Pazartesi, Saati: 10.30
Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan muhtelif kimyasal maddeler ve serum
Hemaksel 209 sayılı Kanuna paralel 106 sayılı Yönetmeliğin 18. maddesinin (A)
bendi gereği teklif isteme usulü ile satm alınacaktır.
Müessese adı, cinsi, miktarı, şekli, tarihi, günü ve saati yukarıda gösteril
miştir. İhale gösterilen zamanda Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde
yapılacaktır. Muhtelif kimyasal maddeler ve serum hemaksele kalem kalem işti
rak edilecektir. İhaleye iştirak edecek firmalar teklif ettikleri mal tutarının % 3'ü
kadar geçici teminatı Döner Sermaye Veznesine yatıracaklardır. Liste ve şartname
Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir.
İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveline
kadar Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığına makbuz mukabilinde vermeleri
ve ihale saatinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.
Hastanemiz malzemelerin bir kısmını veya tamamım alıp almamakta ser
besttir.
Kurumumuz 2490 ve 1050 sayılı Yasalara tabi değildir.
Postada vakit geçirmeler dikkate alınmaz.
Posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
6407 / 2 / 2-1
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Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için haftalık takribi 600 ad. 18x24 cm. eba
dında fotoğraf çektirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli
mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhale 10/5/1983 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.
4 — Geciken teklifler kabul edilmez.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta
serbesttir.
5926 / 2-1
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Artvin Orköy Başmühendisliğinden :
Alınacak malın cinsi ve evsafı: Sıcak daldırma metodu ile galvanize edilmiş
en az 25 mikron çinko kaplamalı TS. 822 , normlarına uygun galvanizli oluklu sac,
Ebadı (cm ) E n - 80 - 87,5, Boy 200 - 300, Kalınlık : 0,44 mm., (zf 0,08 toleranslı) ka
lınlığa gore., Miktarı r 516.400 Kg., Muhammen bedeli: 150,— TL., T u t a n 77.480.000,—
T L . G. teminatı: 2 337.550,—- TL.
1 — Artvin İlme bagh Merkez, Şavşat, Ardanuç; Yusufeli i ve Borçka İlçeleri
O r m a n Köylerine? O r m a n köylerini kalkındırma Fon'u Yönetmeliği esaslarına göre
yukarıda cinsi, evsafı, -ebatları, miktarı, muhammen bedeli tutan ve geçici teminat
tutan yazılı bulunan oluklu galvanizli sac tek parti halinde satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak oluklu galvanizli sac ın 88 400 Kg. mı Artvin Merkez İl
çesi, 150.000 Kg. mı Şavşat İlçesi, 77.600 kg. mı Ardanuç İlçesi, 114.000 Kg. mı Y u 
sufeli İlçesi, 86.400 kg. mı Borçka İlçesi Orkoy Depolarına teslim edilecektir.
3 — Satın, alma işlemi kapalı zarf usulü, eksiltme ile 5 Mayıs 1983 Perşembe
gunu saat 14 00'de Artvin Orkoy Başmühendisliği Satın A l m a Komisyonunca yapıla
caktır.
4 — ihaleye katılacak istekîilenn en geç 5 Mayıs 1983 gun saat 11.00'e kadar
idareye müracaatla ihaleye iştirak belgesi almak isteğinde bulunacaklardır.
İştirak belgesi isteğinde bulunan firmalar dilekçelerine;
t

a) TSEı den alınan kalite belgesini,
b) Şirket ise imza sirkülermi,
c) Ticaret Odasından 1983 yılı" Şirket -faaliyet belgesini
örnek u galvanizli oluklu ^sac ile birlikte vereceklerdir, v

u

ekleyerek bir "plâka

5 — İştirak belgesi alan istekliler iştirak belgesi ııe beraber proforma fatu
rayı ve geçici teminatlarını teklif mektubu ile birlikte saat 14.uoe Kadar Komi s
yonumuza vereceklerdir.
6 ' — İdaremiz 2490 sayılı arttırma ve eksiltme Kanununa tabi değildir.
7 — Postadaki gecikmeler, tel ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
8 — U m u m i idari şartnamede belirtilen butun masraflar yükleniciye aittir
9 — İdare satın almada % 5 eksik veya fazla kabul etmekte serbesttir.
10 — Bu satın almaya ait genel ve teknik şartname ile.fazla bilgi Ankara'da
Orman Koy ilişkileri Daire Başkanlığı ile Ankara, İstanbul, izmir, Trabzon Giresun,
Ordu, Samsun, Erzurum Orkoy Başmühendisliklerinden alınabilir.
Keyfiyet ilân olunur.
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Samsun îli Vezirköprü Devlet Entegre Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız Yonga Levha imalâtı için 130 ton solid ure - formai dehit
kapalı zarf usulü teklif mektubu almak suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — İhale 13/5/1983 t a n h C u m a günü saat 14.30'da Fabrikamızda toplanacak
Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu ihaleye ait muhammen bedeli 9.750.00,— TL. olup geçici teminatı
306.250— TL. dır.
Şartnameler her gün, çalışma saatleri içerisinde Kurumumuzda ve Orus Ge
nel Müdürlüğümüzde görülebilir.
4 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçicLteminatlannı yatırarak teminat
makbuz ve diğer gerekli belgelerini ekliyecekleri teklif mektuplarını belirtilen
gün ve saatte Komisyona vermeleri posta gecikmelerinin kabul edilmeyeceği ilân
olunur
6405 / 2-1
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Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüz personeli için 626 ad. avcı yeleği, 134 çift deri eldi
ven, 134 Tk. iç çamaşırı ile 134 çift bot kapalı yazılı teklif mektubu alma usulü ile
satın alınacaktır.
2 — İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli
mukabilinde temin edilecektir.
3 — İhale 17/5/1983 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.
4 — Geciken teklifler kabul edilmez.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta
serbesttir.
6408 / 2-1

Çeşitli ilânlar
Denizcilik Bankası T. A . O. dan :
25/6/1982 tarih ve 17735 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Liman İşletmeleri
tekel tarifesinde yapılan değişikliklerle ilgili ilânân;
Ambarlama yerleri ardiye hizmeti tarifesi Tarife N o : l3.I'in
— «Ağırlık esasına tabi eşya» bölümünün altında yer alan notdaki E, (b)
olarak,
— Not: 2'deki E ve F ise (b) ve (c) olarak,
— 13, 3, 4. maddesi birinci paragraf sonunda yer (E) ve (F) harfleri, (b)
ve (c), şeklinde 1/1/1983 tarihinden muteber olmak üzere değiştirilmiştir.
6396 / 1-1
;

Adalet Bakanlığından

•

:

MÜNHAL NOTERLİK
Aşağıda 1982 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan Üçüncü Sınıf
Noterlikler Münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22. ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü
sınıf noterlerden ve noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterliklere atanmaya istekli
olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları
yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlân olunur.
1982 Yılı Gayrisafi Geliri:
Lira Kr.
Münhal Noterliğin Adı :
Sıra N o :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bayramiç Noterliği
Demirci Noterliği
Gürün Noterliği
Hayrabolu Noterliği
Hıms Noterliği
Kozaklı Noterliği
Manyas Noterliği
Tomarza Noterliği
Yahyalı Noterliği
Yenice Noterliği
Yunak Noterliği

1.475.994,—
2.827.440,70
953.016,15
2.954.845,—
671.167,50
1.815.326,—
1.694.692 —
771.792,—
2.050.683,—
1.475.061 —
2.707.560.—
6398 / 1-1
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MÜNHAL NOTERLİK
1512 sayılı Noterlik Kanununun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca,
dördüncü sınıf notelikten üçüncü sınıfa geçirilen, 1982 yılı gayrisafi geliri 763.437
lira olan üçüncü sınıf Seferihisar Noterliği münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince üçw~
sınıf noterlerden veya noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterliğe atanmaya istek
li olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulunduk
ları yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler, başvur
ma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlân olunur.
6397 / 1-1
MÜNHAL NOTERLİK
Aşağıda 1982 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf
noterlikler münhaldir.
1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 22. ve müteakip maddeleri gereğince birinci
sınıf noterlerden veya ikinci sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya istekli
olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları
yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlân olunur.
Sıra N o :
1
2
3
4
5

Münhal Noterliğin Adı :
Çorum İkinci Noterliği
Diyarbakır Birinci Noterliği
Elazığ Birinci Noterliği
Kütahya İkinci Noterliği
Sivas İkinci Noterliği

1982 Yılı Gayrisafi Geliri :
Lira Kr.
7.049.803,19
10.847.316,24
9.764.436.71
9.245.383,—
10.492.390,—
6399 /1-1

MÜNHAL NOTERLİK
Aşağıda 1982 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan ikinci sınıf
noterlikler münhaldir.
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22. ve müteakip maddeleri gereğince ikinci
sınıf noterlerden ve üçüncü sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olan
ların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer
Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lâzımdır.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
ilân olunur.
1982 Yılı Gayrisafi Geliri:
Sıra No •.
Münhal Noterliğin Adı :
Lira Kr.
1
2
3
4
5

Gediz Noterliği
Giresun Birinci Noterliği
Kilis Noterliği
Nizip Noterliği
Rize Noterliği

4.011228,40
4.711.461.60
4.059.455,05
4.443.051.79
10.263.293,—
6400/1-1
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RESMÎ G A Z E T E ABONELERİNİN DİKKATİNE :
Resmi Gazete'nin yıllık abone ve satış Ücretlerimde 1 Sasım 1982 tarihin
den İtibaren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1 — Yıllık abone ücreti 8.000 T L . dır.
2 —

Resmî Gazete'yi posta ile alanlar için
posta ücreti eklenir.

abone

ücretine 6.150 TL.

8 — İşletme Müdürlüğümüz satış bölümünde satılan gazetelerin flatı ise;
Sayfa

Günündeki
Fiatı (TL.)

32
64
96
112
128
144

30
50
70
80
90
100

Günü Geçmişin
Fiatı (TL.)
50
70
80
90
100
110

Sayfa adedi artması halinde ftatlarda değişmektedir.
İlgililerin bilgisine sunulur.

Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanun
2820

1

Siyasi Partiler Kanunu

Milli Güvenlik Konseyi Kararı
28

76 Nolu M G K Kararı

Yürütme ve İdare Bölümü:
Bakana Vekillik Etme İşlemi
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına alt Vekâlet Tezkeresi

2»

Yönetmelik
— M S B Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği

29

Genelge
— Ankara Valiliğinin 1983/1 Sayılı Kararı
—

Türk Paras mm Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları

— ilânlar

30
32
33

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

