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BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1. — Bu Kanun mahallî idareler organlarının seçimlerine ilişkin 

esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla: 
a) İl genel meclisi üyelerinin, 
b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 
c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, 
Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, 

aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar. 
Seçim sistemi ve usulü. 
MADDE 2. — Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, ge

nel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında 
yapılır. 

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda 
birlik bara; uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise ço
ğunluk sistemi uygulanır. 

Seçim çevresi 
MADDE 3; — İI genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevre

sidir. 
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Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim 
çevresidir. 

Büyük şehirlerdeki seçim çevresi 
MADDE 4. — Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şe

hirlerde, büyük şehir belediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları içi bir 
seçim çevresidir. 

Büyük şehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve be
lediye meclisi üyeleri seçimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir. 

Seçilecek üye sayısı 
MADDE 5. — Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre 

hesaplanır. 
a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre : 
Nüfusu 25 000'e kadar olan ilçelerde 2 
Nüfusu 25 001'den 50 000'e kadar olan ilçelerde 3 
Nüfusu 50001'den 75 000'e kadar olan ilçelerde 4 
Nüfusu 75 001'den 1OO OOO'e kadar olan ilçelerde 5 
Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır. 
Nüfusu 100 000'den yukarı olan ilçelerde fazla her 100 000 nüfus için bir asıl, 

bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 1OO OOO'e bölünmesi hesabında artık sayı 
50 000'den az olursa hesaba katılmaz, 50 000 (dahil)'den fazla olursa artık sayıya da 
bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir. 

b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre: 
Nüfusu 10000'e kadar olan beldelerde 9 
Nüfusu 10 001'den 20000'e kadar olan beldelerde 11 
Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde 15 
Nüfusu 50 OO1'den 100 OOO'e kadar olan beldelerde 25 
Nüfusu 100 OO1'den 250 OOO'e kadar olan beldelerde 3i 
Nüfusu 250001den 500 OOO'e kadar olan beldelerde 37 
Nüfusu 500 OO1'den 1000 000'a kadar olan beldelerde 45 
Nüfusu 1000 OOO'dan fazla olan beldelerde 55 
Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır. 
Büyük şehir belediye meclisine katılacak üye sayısı 
MADDE 6. — a) Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde 

kalan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe 
için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden teşekkül eder. 

Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz. 
b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır. 
Tespit ve ilan 
MADDE 7. — Her seçim çevresi için seçilecek asıl ve yedek üye sayısı o se

çim çevresinin bağlı olduğu i l seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgili ilçe 
seçim kurullarına bildirilir. İlçe seçim kurulları durumu alışılmış usullerle ilan 
eder. 

Seçim dönemi-seçim başlangıç tarihi ve seçim günü 
MADDE 8. — Mahallî idareler seçimi beş yılda bir yapılır. Her seçim döne

minin beşinci yılındaki mart ayının otuzuncu günü seçim başlangıç tarihidir. Aynı 
yıl haziran ayının ilk pazar günü oy verme günüdür. 

Mahallî idareler seçiminin, savaş hali nedeniyle veya milletvekilleri genel se
çimi ile birleştirme amacı ile bir yıla kadar ertelenmesi veya öne alınması kanunla 
düzenlenir. 
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Seçilme yeterliliği 
MA "'DE 9. — En az altı ay süre ile, o seçim çevresinde oturmuş olmak ve 

2839 sayıı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları 
yaptırmamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye başkan
lığına, i l genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 53, 61, 76 ve 91 inci maddeleri gereğince gö
revden alınan belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile 13/3/1329 tarihli İda-
rei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 125 inci maddesine göre feshedilen 
il genel meclisinin üyeleri tekrar aynı görevlerine seçilemezler. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Seçim Öncesi İşleri 

Adaylık 
MADDE 10. — Anayasada ve kanunlarda yazılı şartlara uygun olarak, seçil

me yeterliliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız 
olarak, i l genel meclisi üyeliğine, belediye başkanlığına veya belediye mecksi üye
liğine adaylığını koyabilir. Bir siyasi partiden i l genel meclisi üyesi, belediye baş
kanı veya belediye meclisi üyesi olmak isteyenler arasından önseçim yapmak sure
tiyle bu yerlere aday tespit olunur. 

Mahallî idareler seçimlerinde, aday tespiti için, 2820 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununun milletvekilliği adaylığı için kabul ettiği sistem uyarınca, Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim tarihinden en az iki ay önceki bir gün olarak belirlenip ilan edilen 
günde önseçim yapılır. 

Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ilâ 51 inci maddelerinde adı geçen «Yüksek 
Seçim Kurulu» yerine «ilçe seçim kurulları», «siyasi parti genel başkanlığı» yerine 
«siyasi parti ilçe başkankklan», keza büyük şehir belediyelerinde de i l seçim ku
rulları, siyasi parti i l başkanlıkları bu işlemleri yaparlar. 

Ayrıca: 
a) Yapılan önseçimlerde belediye başkanlığı için bir aday, belediye meclisi 

üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak 
ayrı ayrı; 

II genel mecksi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek 
üyekkler sayısı kadar ayrı ayrı; 

Aday belirlenir. 
b) Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için belde; 

il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyük şehir belediye başkankklan için o şehir be
lediye hudutları içidir. 

c) Mahallî idareler seçimleri için siyası partiler merkez adayları göstere
mezler. 

Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapamadığı ön
seçim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yö
netim kurulu tespit eder. 

Mahallî idare seçimlerinde siyasi parti adaylarından parti genel merkez yet
kili organlarınca belirlenecek miktarda başyuru aidatı alınabilir. Bu aidatın miktarı 
en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkanlığı için bağım
sız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 21 inci mad
desinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygulanır. Seçim sonucunda 
belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına bakılmaksızın alınan temi
nat iade olunur. 
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Eksik adaylıkların tamamlanması 
MADDE 11. — Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasi parti

lerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması 
gereği tebliğ olunur. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren beş gün içinde aday listesini tamam-
layamazsa, o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili, seçime katılamaz. 

Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı 
ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir. 

Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri 
MADDE 12. — Siyasi partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çev

relere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşiîığında. önse
çim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00'ye kadar verirler. 

İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle ilan 
ederler. 

Büyük şehirler için siyasi partilerin i l idare kurulları, belediye başkanı aday
larım alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 
17.00'ye kadar i l seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da i l seçim kuruluna 
başvururlar. 

İl seçim kurulları geçici adayları mahallinde alışılmış usullerle ilan ederler. 
Bağımsız adayların müracaatı 
MADDE 13. — İl genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye 

başkanlığına bağımsız olarak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları se
çim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık 
için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile başvururlar. 

Başvurunun, en geç oy verme tarihinden otuz gün önceki gün saat 17.00'ye 
kadar yapılması şarttır. 

İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu seçim 
çevresinde geçici listeler halinde alışılmış usullerle ilan ederler. 

Adaylara karşı itiraz 
MADDE 14. — Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde 

ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç iki gün 
içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı iki gün içinde, i l seçim kuruluna 
itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok iki gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule 
geldiği takdirde, ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren beş gün içinde bu eksik
likler tamamlanır. Aksi takdirde siyasi partiler o seçim çevresinde üstelerinin eksik 
kaldığı seçime katılma hakkını kaybederler. 

Adayların incelenmesi 
MADDE 15. — İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkın

da, yapacakları inceleme sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksan
lık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren 
iki gün içinde ilgili adaya ve siyası partilerin ilçe başkanlıklarına bildirirler. 

İlgili aday veya mensubu olduğu siyasi parti, bu bildirim üzerine en geç iki 
gün içinde i l seçim kuruluna itiraz edebilir. İl seçim kutulu bu itirazı en geç iki 
gün içinde kesin karara bağlar. 

İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. Siyasi par
ti adayları hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 
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Adayların ilanı 
MADDE İS. — Adaylık kesinleştikten sonra, üçe seçim kuraları, bütün aday

ları oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, 
adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, b u gibiler se
çilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra 
gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir. 

Il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının adaylığı 
MADDE 17. — İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile bejediye baş

kanları, seçime girdikleri çevreden adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterile-
bilmek için, görevlerinden istifa zorunda değildirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Seçim Günü İşleri 

Kullanılacak oy pusulasının şekli 
MADDE 18. — İl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye 

başkanlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır. 
Birleşik oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır. 
a) Oy pusulaları 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara 
uygun olarak kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bu
lunan, özel surette imal edilmiş kâğıtlara Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Se
çim Kurulunun izin ve denetimi ile i l seçim kurulları tarafından bastırılır. 

b) Belediye başkanlığı ve i l genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılacak 
birleşik oy pusulalarının en üstünde -siyasi partiler» ve bağımsız aday varsa «siyasi 
partiler ve bağımsız adaylar» ibaresi yazılır. Bu ilavenin altına seçime katılan si
yasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura 
esasına göre en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında tam yazı 
halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş 
daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday 
veya adaylarının ad ve soyadları konur. 

İl genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında adaylar aldıkları sıra numara
sına göre, asıl üye adayları yukarıda ve bir çizgi ile ayrılmış olarak, yedek üye 
adayları aşağıda olmak üzere yazılır. 

c) Siyasi parti sütunları arasında «EVET» mühürünün yarıçapı kada r ve 
iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır. 

d) -Siyasi parti sütunlarından sonra bağımsız adayların adı ve soyadı ve 
onun yanma da yukarıda tarif edilen boş daire konulur. Bunların altı çizilir. 

e) Birden fazla bağımsız aday varsa bu adaylar alt alta veya kâğıdın şek
line göre yan yana yukarıda tarif edildiği gibi, ancak bağımsız adayın seçim çev
resinde yetkili olan seçim kurulunda çekilecek kuradaki sıralarına göre, aralarında 
yeterli boşluk kalacak şekilde yerleştirilir. 

f) Belediye meclisi üyeleri seçiminde kullanılan birleşik oy pusulasına siyasi 
parti adaylarının ad ve soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim listesi hariç, 
yukarıdaki bentlerde yazılı şartlara uygun olarak hazırlanır. 

Her siyasi partinin aday listesi aldıkları sıraya göre ve asıl üye adayları yu
karıda, yedekleri, bir çizgi ile ayrılmış olarak altta olmak üzere bastırılır. Rahatça 
okunacak büyüklükte bastırılan bu listeler her sandık başında münasip bir yere 
partilerin kura sırasına uygun olarak asılır. 
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h) Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulaları o sandığın seçmen sa
yısının % 25'i kadar fazla adette paketler haline getirilerek Yüksek Seçim Kurulu 
veya oy pusulalarım bastıran seçim kurulu tarafından numaralanıp mühürlendikten 
sonra yeteri kadar zarf ve belediye meclisi üye adayları isim listesi ile birlikte se
çim çevrelerine gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları, hangi numaralı paketin hangi sandık ku
ruluna verildiğini bir tutanakla tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy vermeye başlanmadan evvel 
paketi açar ve birleşik oy pusulalarını ve isim listelerinin tamamım sandık kurulu 
mühürü ile mühürler. Sandık kurullarına gelen seçmene bu oy pusulalarından her 
seçim için bir adet verilirken sandık kurulu mühürünü taşıdığı ve hiçbir tarafında 
bir işaret bulunmadığı kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

i) Birleşik oy pusulalarının içine konulacağı zarflar 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hazır
lanıp dağıtılır. 

Oyların kullanma şekli 
MADDE 19. — Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu

nun izin ve denetimi ile i l seçim kurulları tarafından yaptırılıp sandık kurullarına 
kadar ulaştırılan ve birleşik oy pusulası ile birlikte kendisine verilen «EVET» ya
zılı mühürü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer. 

Seçmen; «EVET» mühürünü sadece tercih ettiği partiye ait özel daire içine ve
ya varsa yalnızca bağımsız adaya ait özel daire içine basmak suretiyle oyunu kul
lanır. 

Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını katlayarak zarfa koyar ve 
zarfı yapıştırır. «EVET» yazılı mühürü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyu
nu sandığa atar. 

Aynı sandık çevresinde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve i l ge
nel meclisi üyeliği seçimleri birlikte yapılıyorsa bu maddedeki işlem her üç seçim 
için de tekrarlanır. 

Geçerli sayılmayan oylar 
MADDE 20. — İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye 

başkanlığı seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulalarından hangilerinin geçerli 
sayılamıyacağı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerince belirlenir. 

Tutanağa geçirme 
MADDE 21. — İlçe seçim kurulu sandık kurullarından gelen tutanakları be

lediye başkan ve meclis üyeleri seçimi için beldeler; il genel meclisi seçimi için 
ilçeler; büyük şehir belediye başkam, büyük şehir belediye hudutları içindeki i l 
çeler belediye başkanı ve belediye meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle birleşti
rerek o seçim çevresindeki : 

a) Seçmen sayısını, 
b) Oyunu kullanan seçmen sayısını, 
c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak hesaba 

katılan oy pusulası sayısını, 
d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını, 
e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamım, 
f) Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her bi

rinin aldığı geçerli oy miktarını gösteren geçerli oy pusulaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Seçimlerden Sonra Yapılacak İşler 

Belediye başkanlıklarına seçilenlerin tespiti 
MADDE 22. — Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkam seçimlerine 

ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday, 
başkanlığa seçilmiş olur. 

Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları 
ilçelerden i l seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tutanaklar 
birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye başkanlığına seçilmiş 
olur. 

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti 
MADDE 23. — a) Siyasî partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri i l 

genel meclisi ve belediye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül 

eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı ayrı 
çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve bağımsız 
adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz. 

Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce bire, 
sonra ikiye, sonra üçe . . . şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevresinin 
çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi 
parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır Belediye ve i l 
genel meclisi üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi parti
lere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde 
bunlar, aralarında ad çekmek suretiyle, tahsis yapılır. 

b) Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir: 
İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasi partile

rin kazandıkları i l genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine esas 
olur. 

Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara i l seçim kurulları, diğer ka
zananlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir. 

İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe se
çim kurulu başkam da belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve 11 genel 
meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde 
derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta süre ile seçim kurulu 
kapışma astırır. 

c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasî 
partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden 
itibaren sıra ile tespit olunur. 

Büyük şehir meclisine katılacak üyeler 
MADDE 24. — a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir 

meclisi üyeleri, her ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baş
tan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur. 

b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır. 
Seçimin veya tutanağın iptali 
MADDE 25. — Seçim tutanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, sa

yımına veya bu oyların siyasî partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine ilişkin 
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olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline 
karar verildiği takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre, seçilmiş oldukları anlaşı
lanların il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline ka
rar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İlseçim kurulu, 
seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çev
rede seçimin yapılacağını da derhal ilan eder. 

Bu ilandan sonra gelen 60 ncı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür. 
Yukarıdaki fıkralar dışında, meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanak

larının iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis piyesi yerine, 
mensup oldukları siyasî parti listesindeki sıraya göre, belli olan sırada olanlara 
tutanakları verilir. 

îl seçim kurullannın kararlanna karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130 uncu 
maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edi
lebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Seçim Sonuçlarının İlanı 

Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı 
MADDE 26. — Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yolla

nan belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder. 
Seçim sonuçlarının Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanması 
MADDE 27. — Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından 

kendilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tuta
naklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl içinde yayımlar. 

Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi 
MADDE 28. — İl genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma 

olduğu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise, 
belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyelerin adını yetkili 
seçim kurulundan sorar ve üç gün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu 
suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar. 

Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasî partiye ait ise, davet edilecek yedek 
üye de, aynı ilçe ve siyasî partiden olur. 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye 
kalmamış ise veya boşalan asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapıl
maksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üyeliğe davet edilir. 

Bir siyasî parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir 
siyasî partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu 
üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları partinin yedek üyesi, 
asıl üyeliğe çağırılır. 

Seçimlerin yenilenmesi 
MADDE 29. — Seçim dönemi sonundan önce, 
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptalin9 

karar verilmesi, 
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi, 
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple 

boşalması ve meclis üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra, üye tam
sayısının yansından aşağıya düşmesi, 
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d) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması, 
Hallerinde mülki amirin durumu derhal bildirmesi üzerine, ilçe seçim kuru

lunca sözkonusu organ için yeniden seçim yapılmasına karar verilerek, durum alı
şılmış usullerle ilan edilir. 

Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar oy verme günüdür. 

ALTINCI BÖLÜM 
Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyeti 

Üyeliği Seçimleri 

Seçilecek üye sayısı 
MADDE 30. — a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçla

rına göre; 

Nüfusu 1 OOO'e kadar olan köylerde 3Nüfusu 1 OOl'den 2 OOO'e
 kadar olan köylerdsfsdfsdfsdfsdfsdfe

Nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde 12 
Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir.

88

 
Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 OOO'e 

kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 1 OOl'den 2 OOO'e kadar olan köylerde ilk 
beş üye ve nüfusu 2 000'den fazla olan köylerde ilk altı üye asıl. geri kalanlar ise 
yedek üye olur. 

b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda en 
çok oy alan dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur. 

Adaylık-ve seçilme yeterliliği 
MADDE 31. — Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muh. 

tarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur. 
En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturmak şartıyla 25 yaşını doldu 

ran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda 
öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar 
meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir. 

442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden yaklaştırılan 
köy muhtarları ile 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve îhtiyar 
Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine göre sıfatları kaldırılan ma
halle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler. 

Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi 
MADDE 32. — Mahall e muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle-, köy muh

tarlığı ve ihtiyar meclisi için köy-, seçim çevresidir. 
Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi 

için oy kullanılır. 
Muhtar seçimi için bir ad yazı'ı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti 

seçimi için do bu kurulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası Yüksek 
Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır. 

Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre 
yapılır. 

Boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği için seçim yapılması 
MADDE 33. — Kö y veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşal

ması halinde ihtiyar meclisi veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı olarak il
gili seçim kuruluna ve mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmek zorundadır. 
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Boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim ya
pılır. Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri 
tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürütülür. 

Secim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sa
yısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabiî üye
ler hariç, yarışma düşmesi halinde, muhtar, durumu bir hafta içinde ilgili seçim 
kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine bildirme
ye mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca durum 48 saat içinde 
ilan edilir. İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar günü oy 
verilir. 

İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya 
mahalle muhtarlığı da boşalmış ise, haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim be
raber yapılır. 

Diğer işlemler 
MADDE 34. — Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar meclisi seçimlerinde diğer iş

lemler bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul ve 
esaslara göre yürütülür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanun uyarınca yeni i l genel meclisi seçimleri ya
pılarak i l genel meclisleri ilk toplantılarım yapıncaya kadar 25/9/1980 gün ve 2304 
sayılı 13/3/1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatına Ek Kanun 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2.  Bu Kanun uyarınca yeni belediye başkan ve belediye 
meclisi üyeleri seçilinceye kadar, 25/9/1980 gün ve 2303 sayılı 3/4/1830 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 18/8/1981 gün ve 2508 sayılı 1580 Sayılı Bele
diye Kanununa 2303 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3 üncü Maddenin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3.  Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk 
mahalli idareler seçimlerinde, siyasî partilerin aday tespiti için ön seçim yapılmaz. 
Bu seçime mahsus olmak üzere siyasî partiler, adaylarını aşağıdaki usullere göre 
tespit ederler: 

Büyük şehir belediye başkanı adayları siyasî partilerin genel merkez karar 
ve yönetim kurullarınca tespit edilir. 

İllerde: 
İl merkezi belediye başkam ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe beldele

rinin belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isabet eden, 
il genel meclisi üyeleri adaylarım, siyasi partilerin i l ve merkez ilçe idare kurulları 
birlikte toplanarak; 

İlçelerde: 
İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe beldelerinin belediye 

başkanları ile belediye meclis üyeleri-, ilçe seçim çevresine isabet eden i l genel 
meclisi üyeleri adaylarım, siyasi partilerin ilçe idare kurulları toplanarak; 

Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulunun tensip ve tasdikine su
narlar. 
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Merkez karar ve yönetim kurulunun, her listeyi aynen kabul veya değiştire
rek tasdik etmesi ile adaylar tespit olunur. 

GEÇİCÎ MADDE 4.  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapıla, 
ilk seçimde, seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma ye-
bulunduğu halde mahallî idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyet se-
çimlerme hukukî veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kuru. 
kara tarafından 2.500 lira para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ancak seçim gününden sonraki üç ay içinde hukukî veya fiilî mazeretini bil
diren ve mazereti ilçe seçim kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para tah
sil edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda seçim usul ve esasları hükme bağla
nan büyük şehir yönetiminin hukukî statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden 
ilk seçimin oy verme gününden önce, 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Ka
nununda belirtilen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 6.  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 
ilk mahallî idareler seçimlerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili se
çiminde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır. 

Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması, listede ismi bu
lunmayanlar ile seçim gününe kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye yazıl
ması suretiyle yapılır ve bu suretle oluşan listeler başka bir ilan vesair işleme tabi 
tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır. 

Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
GEÇİCİ MADDE 7.  Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk ma

halli idareler seçiminde oy verme günü 25 Mart 1984 tarihidir. 
Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fık

rada belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus olmak üzere, bu Kanun ile 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısal
tarak uygular. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak 
ilk mahallî idareler seçimlerinde, seçime katılma hakkı kazanacak partilerde 2839 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci maddesi ile değişen 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü madde
sinin 4 ve 11 numaralı bentlerinde sözü edilen büyük kongresini yapmış olmaları 
şartı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 9.  Geçici 7 nci maddeye göre yapılacak seçimlerde tayin 
yolu ile belediye başkanlığı görevini yürütenler aday oldukları takdirde kanunî sü
releri içinde görevlerinden ayrılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 10.  Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek 
yargı organları mensupları hariç olmak üzere; mahallî idareler seçimlerinde aday 
olan memurlar seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuç-
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larının ilânını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla ve bu seçime 
mahsus olarak müktesep hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 11. — 2963 sayılı Kanunla kurulan ve halen adli ve mülkî 
teşkilatı kurulmamış bulunan ilçelerde mahallî idareler seçimlerini yürütecek ilçe 
seçim kurulunu belirlemeye veya yeni ilçe seçim kurulları oluşturmaya Yüksek Se
çim Kurulu yetkilidir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Propaganda serbestliği 
MADDE 35. — Mahallî idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimle

rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dairesinde serbesttir. 
Ancak 298 sayılı Kanunun 52 - 55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve tele

vizyonda propagandaya ilişkin hükümleri, 52 nci maddenin son bendi hariç, bu se
çimlerde uygulanmaz. 

Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama 
MADDE 36. — Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün 

ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 37. — 18/7/1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapıl

masına Dair Kanunun, 
18/7/1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda, Mahalle Muhtar ve İhtiyar 

Heyetleri Teşkiline Dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ve Bazı Kanun
ların Kaldırılması Hakkında Kanunun, 

19/7/1963 günlü ve 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilayat Kanununda Değişik

likler Yapılmasına ve İlgili Bazı Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanunun, 
19/7/1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun, 
Seçimlerle ilgili ve bu Kanuna aykırı olan hükümleri ile diğer kanunların bu 

Kanuna aykırı olan seçimlerle ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 38. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 39. —  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

18/1/1984 
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T.C. 
Resmi Gazete 

Kurukıf Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 

ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

E. No : 1982/1788 
K. No : 1983/1185 
Sanık : Mehmet Ak, Al i ve Ayşe'den olma, 1931 Doğumlu, Konya Ulun-mak 

Alihoca Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Konya'da İstanbul Cad. Şah Pasajında Lokan
tacı. 

Suç : Müessir Fiil 
Suç tarihi : 11/6/1982 
Yukarıda kimliği açıklanan sanık Mehmet Ak hakkında açılan kamu dava

sının yapılan yargılaması sonunda subut bulan eyleminden dolayı TCK. nun 456/4, 
457/1, 51/1 ve 647 Sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca neticeten altıbin lira ağır 
para cezasiyle cezalandırılmasına ilişkin mahkememizden verilen 15/9/1983 günlü, 
1788-118 sayılı gıyabi hükmün sanığa edilemediği ve adresinin tesbitide mümkün 
olmadığı cihetle hüküm özetinin ilanen tebliğine 7201 Sayılı kanunun 28. ve mü
teakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılmasına ilan bedelinin sanıktan alınmasına karar verilmiştir. 

Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 533 / 1 

E. No : 1983/358 
K. No : 1983/317 
Sanık : İbrahim Dadak, Al i Osman ve Elmas'tan olma, 1965 doğumlu Konya 

Başarakavak Köyünden. 
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak 
Suç tarihi : 12/7/1983 
Yukarıda kimliği açıklanan sanığın subut bulan eyleminden dolayı TCK. nun 

565/1, 55/3 ve 647 Sayılı Kanunun 4. maddeleri gereğince neticeten 600 lira hafif 
para cezasiyle tecziyesine ilişkin mahkememizden verilen 9/3/1983 günlü, 1983/358 -
317 sayılı gıyabi hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından hükmün ilanen 
tebliğine, 7201 sayılı kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilan tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet 
tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 533 / 2 
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Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/195 
Davacı Hatice Koçum vekili Av. Erdem Ulutan tarafından davalılar Maliye 

Hazinesi, Şefik Taşkan, Niyazi Özkan, Mehmet Kökyay, İHikmet Gündüzküçük, Eyüp 
Şahin ve dahili davalılar İsmail Meral Fikret Aktaş, Nazif Mahmut Morkan, Rifat 
Ünal, Rıza Acar, Mehmet Zeki Memiroğlu, Fuat Bayram, Ayşe Hamsaltık, Mehmet 
Evci, Ali Nazmi Evci, Hasan Yılmaz, Türkan Altınkaya, Refik Şentürk, Halit Müder-
risoğlu, Hasan Fethi Eroğlu, Mustafa Göksu, Hakkı Çabuk, Niyazi Duyan, Arslan 
Akdağ, Kemal Karaca, Enver Yazıcı, Selver Altun, Macit Aksöz, Mahmut Balcı, 
Orhan özden, Celal Özarslan, Şevket Bekir, İsmail Meral, Cahit Acar, Hasan Bildik, 
Ali Rıza Çakar, Ömer özdemir, Ahmet Gültekin, Bekir Yılmaz, Hamdullah Suphi 
Yücel, Mehmet Tevfik Uçkun, Kahteren Akbulut, Nevzat Akyer ,Ve Nurten Çimenli 
hakkında Mahkememizden verilen izale-i şüyuu davasında davalılardan Maliye Ha
zinesi hariç diğerlerine tebligat Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılması -gerekti
ğinden dava konusu gayrimenkul Çankaya 2. Bölge Tapusunda kayıtlı Taşpmar 
Köyü Konuş Mevkii 636 parseli teşkil eden 37700 M 2 miktarındaki tarlanın satılarak 
ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olup, 14/12/1983 tarihli karar davalılara 
Resmî Gazete'de ilân edilmesine, hükmün tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde 
kesinleşmiş sayılmasına, HUMK. nun 509 ve 510. maddeleri gereğince davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. 517 

Orhangazi Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No: 1983/213 
Davacı Şükriye Şen ve müşterekleri tarafından davalılar İbrahim Şen ve müş

terekleri aleyhine açılan izale-i şüyuu davasının yapılan yargılaması sırasında davalı 
İbrahim Şen'e gerekli tebligat yapılamadığından ve adreside bulunamadığından teb
ligat yerine kaim olmak üzere yargılamanın atılı bulunduğu p/2/1984 günü saat 
9.00'da Mahkememizde hazır bulunması, aksi halde gıyabında karar verileceği ilânen 
tebliğ olunur. 515 

E. No: 1983/212 
Davacı Şükriye Şen ve müşterekleri tarafından davalılar İbrahim Şen ve müş

terekleri aleyhine açılan izale-i şüyuu davasının yapılan yargılaması sırasında da
valı İbrahim Şen'e gerekli tebligat yapılamadığından ve adreside bulunamadığından 
tebligat yerine kaim olmak üzere yargılamanın bırakıldığı 6/2/1984 günü saat 9.00'da 
Mahkememizde hazır bulunması, aksi halde gıyabında karar verileceği ilânen teb
liğ olunur. 516 

Karaman Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/583 
Davacı Karaman Kazımkarabekir Nahiyesinden Veli oğlu, Osman Yaşar Ve

kili Av. İsmet özkaya tarafından davalı Kadir kızı, Raziye Çöçer aleyhine dava ko
nusu Karaman Kazımkarabekir Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi, 232 ada, 18 par
sel hakkında izaleyi şüyuu davası açılmıştır. 

Bu dvada Davalı Raziye Göçer hakkında tebligat adresinde yapılamamış, ya
pılan tahkikatta da adresi belli olmadığından, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 
davalı Raziye Göçer'e duruşma gününün 21/2/1984 günü saat 9.25'e bırakıldığı, du
ruşmada bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi ilânen tebliğ olunur. 

513 
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Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1974/191 
K. No : 1977/253 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle Yar. Seb. suçundan sanık Mustafa oğlu Arife'de. 

doğma 1952 D. lu Reşadiye ilçesi Çaykıyı Köyü veya Minş Köyü hane 62 de nüfusa 
kayıtlı bulunup Aydın - Ramazanpaşa Man. 17 de oturur. Hüseyin Çbşkun'un hakkında 
mahkememizden verilen gıyabi ilâmın bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıta
ca bildirilmiş olmakla dosya tetkik edilip. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : T. C. K. nun 459/2. 459/son 647 sayılı Kanunun 4, 6085 
sayılı Kanunun 60/E maddesi gereğince 2 ay hapis 200 lira ağır para cezası hapis 
paraya çevrilip sonuç bindörtyüz lira ağır para cezası ve 3 gün ehliyetin geri alınma
sına, 16 lira müzekkere posta masrafı ve ağır para cezasının ertelenmesine dair verilen 
gıyabi ilâmın 2701 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince üânen 
tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı üânen teb
liğ olunur. 537/1 

E. No : 1976/67 
K. No : 1977/255 
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yar. seb. vermek suçundan sanık Hüseyin Hafize' 

den doğma 20/4/1950 d. lu Eflani Pmarözü hane 4 de nüfusa kayıtlı olup K. Köy Şakir-
zümre Cad. 35 Sok. No. 11 de oturur Cemil Öztag'm hakkında mahkememizden verilen 
gıyabi ilâmın bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bildirilmiş olmakla, dos
ya tetkik edilip. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : T.C.K. nun 459/2. 459/son, 647 S. K. 4. maddesi gere
ğince 5 ay hapis 400 lira ağır para cezası hapis paraya çevrilip sonuç 3.400 lira ağır 
para cezası 219,50 lira müzekkere posta masrafı ve ağır para cezasına dair verilen gı
yabi ilâmın 2701 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince üânen 
tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ 
olunur. 537/2 

E. No : 1977/410 
K. No : 1979/269 

Yedieminlik görevini suistimal suçundan sanık Ahmet Ürke'den doğma 1932 d. lu 
Kırklareli Lüleburgaz Gündoğdu Mah. H : 220 de nüfusa kayıtlı Merter - Sitesi Kutsi-
tecer Cad. Kmalıtepe Sok. Güneş Apt. No. 3 D. 11 de mukim Sabri Çilkin hakkında mah
kememizden verilen gıyabi ilâmm bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bU-
diritmiş olmakla dosya tetkik edilip. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : T. C. K. nun 276/2. 647 S. K. 4. maddesi gereğince 7 
gün hapis 50 lira ağır para cezası hapis paraya çevrilip sonuç 190 lira ağır para cezası, 
55 lira müzekkere posta masrafına dair verilen gıyabi ilamın 2701 saydı Tebligat Ka
nunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 537/3 

Rize Tapulama Hâkimliğinden : 

Davacı Kireçhane Köyünden Köy Tüzel Kişiliği adına aynı köy muhtarı Ömer 
A l tarafından davalılar aynı köyden Nazım Kaya ve Arkadaşları aleyhine ikame 
olunan tesbite itiraz davası sonunda: 

Tutanağın iptaline karar verilmiş ve davalılar adlarına çıkartılan mahkeme 
kararlarının davalılardan Ahmet oğlu Yahya'nın köyde tanınmadığından ve açık ad
resinin tespit edilemediğinden, davalı Ahmet oğlu Yahya'nın işbu ilân tarihinden 30 
gün içinde temyiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 531 / 1 
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Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Hâkimliğinden 

E. No : 1979/283 
K. No : 1981/165 
6136 sayılı Kanuna muhalefet, müessir fiil, kavgada korkutmak için silah teshi

ri mütecaviz sarhoşluk suçundan sanıklar, Cemalettin - Naime'den doğma 1953 D. lu 
Ordu - Ulubey Yenisayaca Köy hane 51 de nüfusa kayıtlı ve K. Köy 26 Sok. No. 1 de 
mukim Hayati Çalıgkan 

Mahmut - Zemzem'den doğma 1940 D. lu Urfamerkez - Pınarbaşı Mah. Hane 
161 de nüfusa kayıtlı ve Eyüp - Silahtar Pınar C. No. 46 da mukim Hüseyin Temirtaş 
haklarında verilen gıyabi ilânın bütün aramalara rağmen bulunamadığı zabıtaca bil
dirilmiş olmakla, 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : T. C. K. 572/1, 647 sayılı Kanunun, 4, 6. maddeleri 
gereğince neticeden 1 ay 20 gün hafif hapis paraya çevrilip teciline 75 lira mahkeme 
masrafının sanıklardan alınmasına dair Mahkememizden verilen gıyabi ilân m 2701 
sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân ta
rihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

537/15 

E. No : 1980/321 
K. No : 1982/216 
3 yerden hırsızlık suçundan sanıklar : : Ali Şehriban'dan doğma 25/1/1962 

D lu Sivas Kangal Kırlangıç Köyü hane 6'da nüfusa kayıtlı, K. köy Gazi Mah. No : 
32'de mukim Hasan Şimşek ile, 

Mahmut - Meryem'den doğma 12/1/1964 D. lu Sivas - Kangal Kırlangıç Köyü 
hane 6/6 da nüfusa kayıtlı ve aynı sokak No. 35 de oturur Al i Şimşek'in hakkında 
mahkememizden verilen gıyabi ilanın bütün aramalara rağmen bulunamadığı za
bıtaca bildirilmiş olmakla dosya tetkik edildi. 

G E R E Ğ İ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık Hasan Şimşek'in T. C. K. nun 493/1, 493/son, 
522, 523/1, 525, 493/1, 493/son, 522, 523/1, 525, 493/1, 522, 525. madde gereğince neti
ceten üç Sene Ondört Ay Hapis ve aynı müddetle emniyeti umumiye cezası, 

Sanık Ali Şimşek'in aynı kanun maddeleri gereğince neticeten 21 ay 10 gün 
hapis (T. C. K. 'nun 493/1, 522, 523/1, 55/3, T. C. K. 'nun 493/1, 522, 523/1, 55/3. ma
desi gereğince) 2798 lira 32 krş, yargılama giderinin sanıklardan alınmasına dair 
mahkememizden verilen gıyabi ilânın 2701 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat 
yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 537 / 16 

Trabzon Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/659 
Davacı Ahmet Çörekçioğlu vekili Avukat Murat Kurtoğlu tarafından davalı 

Necdet Özkan aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Necdet Özkan'ın adresi meçhul olduğu anlaşıldığından kendisine daveti

yenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmesine karar verildiğinden karar gereğince : 
Adresi meçhul davalı Necdet Özkan'ın duruşmanın bırakıldığı 22/2/1984 Çar

şamba günü saat 9 da kendisini bizzat veya bir Vekille temsil ettirmesi için davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 510 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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