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BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

tikeler 
Kanunun uygulanacağı seçimler 

Madde 1 — özel kanunlarına göre yapılacak Millet Meclisi, Cum
huriyet Meclisi, tl Genel Meclisleri, Belediye Meclisleri, Muhtarlar, İh
tiyar Meclisleri ve ihtiyar Heyetleri seçimlerinde bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

Seçim esasları 

Madde 2 — Seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel oy esasla
rına göre yapılır. 

Seçmen oyunu kendisi kullanır. 
Oy gizil verilir. 
Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak 

yapılır. 

Seçim çevresi 

Madde S — özel kanunlarındaki çevre ayırmaları saklı kalmak 
şartiyle, seçimlerde her il bir seçim çevresidir. 

Seçim bölgesi 

Madde 4 — Seçimlerde, her muhtarlık, bir seçim bölgesidir. 

Sandık bölgesi 

Madde 5 — Seçimlerde, her seçim bölgesi, gerektiği kadar san
dık bölgesine ayrılır. 

Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar. 

Seçmen sayısı (400) U aşmıyan seçim bölgelerinde seçmenler oy
ların bir sandıkta verebilirler. 

Seçmsn 

Madde 6 —1 Tirmibir yaşını bitiren her Türk seçmendir. 

Oy kuttanamıyacak olanlar 

Madde 7 — Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar : 

1. Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her 
ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), 

2. Askeri öğrenciler. 

Seçmen olomtyonlor 

Madde 8 — Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar : 
1. Kısıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Seçim kurulları 
Seçim işlerinin yürütülmesi 

Madde 9 — Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür 

Seçim kurulları 

Madde 10 — Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çev
resinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilce seçim kurulu ve seçim 
bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

fi merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilce seçim kurulu teşkil olunur. 

Yüksek Seçim Kurulu 

Madde 11 — Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden 
kurulur. 

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri 
arasından olmak üzere gizli oyla onbir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve 
salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. 

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek 
üye ayrılır. Başkan ve başkan vekilleri ad çekmeye girmezler. 

Üye seçimi zamanı 

Madde 12 — Yüksek Seçim Kurulu için üye seçimi, her dört yılda 
bir, Ocak ayının İlk haftasında yapılır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, yukarıki madde ge
reğince tamamlanır. 

Resmî 
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Karar verme 
Madde 13 — Yüksek Seçim Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla 

verir; oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. 
Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararları ile, prensip kararları 

Resmi Gazete'de, en kısa zamanda yayınlanır. 

Görev ve yetkileri 

Madde 14 — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Seçimlerde, içine oy puslası konulacak olan zarfların, icabında 
her seçim için başka başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, 
gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depo-
larında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kâğı
dında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulun
mak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalâtı, kâğıt 
hamurundan başlıyarak zarfın imaline ve teslim alınmasına kadar olan 
safhalarını; üyeleri arasından seçeceği üç yargıcın devamlı gözetim ve 
denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları, il seçim kurullarına, her ilin 
ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

2. Özel zarfların imali için gerekli «Türkiye Cumhuriyeti Yük
sek Seçim Kurulu» filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp 
gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra, saklamak, 

3. Kütük düzenleme işlerinin başlamasından seçim sonuçlarının 
kesinleşmesine kadar bu kanunda söz konusu edilen işlemlerin gerektir
diği cetvel, alındı belgesi, tutanak, seçmen kartı gibi her türlü basılı 
kâğıt ve defterlerin, İstatistik Genel Müdürlüğü uzmanları ve diğer 
uzmanlar yardımı ile şekillerini tesbit edip Adalet Bakanlığı eliyle i l 
ve ilçelerin ihtiyacına yetecek sayıda bastırılmasını, i l ve ilçe seçim 
kurullarına yollanmasını sağlamak, 

4. Seçimin başlangıç tarihinden en geç yedi gün önce ve secimin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın İlânından itibaren beş 
gün içinde i l ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, 

5. İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına 
karsı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun 
gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında özel kanunları gereğince kesin 
karar vermek, 

7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü İşlemleri hakkında veril
miş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara 
bağlamak, 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan iti
razları inceleyip kesin karara bağlamak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin 
sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir 
veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, 
alt kurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu 
araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak, 

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi 
hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün 
yurtta düzenle yapılmasını sağlıyacâk tedbirleri almak ve bu hususta 
gereken genelgeleri zamanında yapmak, 

11. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

İl seçim kurulu 

Madde 15 — İl seçim kurulu, il merkezindeki en yüksek dere
celi üç yargıçtan kurulur. Bunlardan derecesi en yüksek olanı kurulun 
başkanıdır Kurulun yargıçlardan iki de yedek üyesi vardır. 

Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri için, aynı dercedeki 
yargıçlar arasında en kıdemlisi ve kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı 
görvelendirilir. 

İl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üyeliklerini ve ilce 
seçim kurulu başkanlığını yapacak olan yargıçlardan biri her hangi bir 
sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir 
yargıç da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin-
yargı çevresi isinde bulunan ve görevinden ayrılmasında sakınca görül-
miyen bir yargıca, merciince bu yetki verilir.. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan tamamlanmasına 
imkân bulunmıyan hallerde, bu ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza 
mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukardaki 
usule göre yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başla
masına kadar, seçim kurulu başkanlığını, kurulun kendi arasından gizli 
oyla seçeceği bir üye yapar. 

Görev ve yetkileri 

Madde 16 — İl seçim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. İl seçim çevresi içinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak 
için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 

2. Öce seçim kurullarına oy sandıklarını ve bu kanunda yazılı 
diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, 

3. İlçe seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılan itirazları inceliyerek derhal karara bağlamak, 

4. İlçe seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi 
hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, 

5. Aday beyanname veya listelerini almak ve ilân etmek, bunlar 
hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listeler
den kanuna göre muteber olmıyanlar hakkında karar vermek, geçici ve 
kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilân etmek, 

6. İle bağlı ilce seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek 
il seçim çevresi için bir tutanak düzenlemek, 

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

Siyasi parti temsilcileri 

Madde 17 — Seçime katılan siyasi partiler, il ve ilce seçim kurul
larında birer temsilci bulundururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalış
malarına ve görüşmelerine katılırlar. Ancak, oy kullanamazlar. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildi
rirlerse, kurul, bunları da dinledikten sonra, kendi arasında işi görü
şerek karar verir ve karari temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görü
şülmesini durdurmaz. 

İlçe seçim kurulu 

Madde 18 — İlçe seçim kurulu bir başkan ile altı üyeden kurulur. 
İlçedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanıdır. 

İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdem
lisi, kıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim 
Kurullarına başkanlık edecek yargıçtan sonra gelen en yüksek dereceli 
yargıç, kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

İlçe seçim kurulu üyelikleri 

Madde 19 — İlçe seçim kurulu üyelerinden dördü siyasi partiler
den alınır. Bu üyeler aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir : 

1. a) İlçe seçim kurulu başkanı tüzüklerine göre ilk genel top
lantılarını yapmış olup, o seçim çevresiyle birlikte en az on beş seçim 
çevresinde altı aydan beri i l ve ilce teşkilâtım kurmuş olan ve seçime 
katılan siyasi partilere, birer kişinin adını İki gün içinde bildirmelerini 
tebliğ eder. 

b) îlçe seçim kurulu üyeliği için ad bildiren partiler altıdan fazla 
olduğu takdirde, bildirilen kimseler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki 
sıraya göre ilk çıkan dört kişi kurulun asıl üyesi, diğer partilerin bildir
dikleri kimseler de ad çekme sırasına göre yedek üyesi olurlar. 

c) Beş parti bulunduğu veya ad bildiren siyasi parti beş olduğu 
takdirde (b) fıkrasındaki usule ve ad çekmedeki sıraya göre ilk çıkan 
dört kişi kurulun asıl üyesi, diğer partinin bildirdiği kimse de yedek 
üyesi olur. 

Ad çekmedeki sıralar tutanağa geçirilerek, siyasi partilere bildirilir, 
Yedek üyelerin göreve çağırılmalarında bu sıralara uyulur. 

d) Siyasi parti dört ve daha âz olduğu veyahut dört ve daha az 
parti ad bildirdiği takdirde, bu partilerin adlarım bildirdikleri kimseler 
doğrudan doğruya kurulun üyesidirler. 

e) İlçe seçim kurulu başkam, kurulun eksik kalan asıl üyeliğini 
o çevrede bulunan ve kurulda görev verilmesinde sakınca olmıyan kim
selerden doldurur ve aynı suretle iki de yedek üye seçer. Görev verilme-
sinden sakınca olmadığı takdirde emekliler,tercih edilir. 

(c) fıkrasındaki eksik yedek üye de bu fıkraya göre belli edilir. 
Yedek üyeliklerde eksilme olursa kurul başkanı, aynı suretle ta

mamlar. 
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2. Diğer iki üyelik için, ilce seçim kurulu başkanının çağırması 
Üzerine, ilce merkezinde bulunan okulların (îlk, orta, İlse ve dengi) bü
tün öğretmenleri toplanarak kendi aralarında, gizli oyla, dört kişi seçer
ler. Bunlardan, aldıkları oy sırası ile, ilk ikisi ilce seçim kurulu asıl 
Üyesi, diğer ikisi de yedek üyesidir. 

Bu toplantı yeter sayı aranmaksızın ilce seçim kurulu başkanı tara» 
fından idare edilir. Bu üyelikler için ilce merkezindeki Öğretmen sayısı 
yetmediği takdirde, noksanlar, o ilçeye bağlı köy öğretmenleri arasından 
seçilerek doldurulur. 

Siyasi partiler arasında yapılacak ad çekme ile, öğretmenlerin 
yapacağı toplantının gün, saat ve yeri gazetelerle, gazete olmıyan yer
lerde alışılmış araçlarla duyurulur. 

Görev ve yetkileri 

Madde 20 — tice seçim kurullarının, başlıca görev ve yetkileri 
şunlardır : 

1. îîce çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için 
gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 

2. Sandık kurullarını kurmak, 
3. îîcedeki sandık kurullarına, oy sandıklarını ve bu kanunda ya

zılı diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek, 
4. Sandık kurullarının teşekküllerine işlemlerine ve kararlarına 

karşı yapılan itirazları inceliyerek karara bağlamak, 
5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi 

hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak, 
ti, tice çevresindeki sandık kurullarından gelen tutanakları birleş* 

tirerek. ilçe seçim tutanağını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine 
ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek, 

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak. 

Sandık kurulu 

Hadde 21 — Sandık kurulu bir başkan ve dört üyeden kurulur. 

Sandık kurulu başkanının seçimi 

Madde 22 — îlce seçim kurulu toplanarak, sandığın konacağı se
çim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi 
olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölge
lerindeki sandıklardan her biri için ikişer kişi olmak üzere bir liste 
düzenler. 

Kurul, bunlardan birini açık ad çekme ile sandık kurulu başkan
lığına seçer. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine 
kurul üyelerinden en yaşlısı başkanlık eder. 

Sandık kurulu üyelikleri 

Madde 23 — Sandık kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belU olur : 
tice seçim kurulu başkanı; kendi tüzüklerine göre, ilk genel kurul 

toplantılarını yapmış olup, o yer seçim çevresi ile birlikte en az on beş 
seçim çevresinde, altı aydan beri, il ve ilce teşkilâtı kurmuş bulunan ve 
seçime katılan bütün siyasi partilere, her sandık için, birer isim bildir
melerini tebliğ eder. 

Siyasi partiler bu, isimleri, beş gün içinde bildirmek korundadırlar. 
tice seçim kurulu önünde yapılacak ad çekme sonunda sıraya göre 

bun1ardan ilk üçü sandık kurulu asıl üyesi, diğerleri sırasiyle yedek 
üyes:dirler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti 
ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek, üyelerinden keza ad çekme ile iki kişi 
seçilir. Bu ad çekme sırasına göre İlki asıl, diğeri yedek üyedir. 

Ad çekmenin yapılacağı gün, saat ve yer gazetelerle ve gazete olmı
yan yerlerde alışılmış araçlarla duyurulur. Bildirilen saatte ad çekme 
açık olarak başkan tarafından yapılır. 

Ad çekme gününün ilân edildiği ve ad çekmenin açık olarak yapıl
dığı bir tutanakla tesbit olunur. 

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler 19 
uncu maddeye göre tamamlanır. 

Görev süresi 

Madde 24 — Sandık kurulları asıl ve yedek üyeleri oy verme gü
nünden 48 saat önce göreve başlarlar ve oy verme günü, seçim işleri bi
tinceye kadar çalışmaya aralıksız devam ederler. 

Adaylar ve müşahitleri 

Madde 25 — Sandık başı işlemlerini takibetmek üzere, siyasi par< 
tiler ve bağımsız adaylar, birer müşahit gönderebilirler. 

Kurullarda görev alamtyacak olanlar 

Madde 26 — tdare âmirleri, zabıta âmir ve memurları, Askerî 
Ceza Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı askerî şahıslar, milletve
killeri ve adaylar, hu kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 

And içme 

Madde 27 — Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilce seçim kurulları baş
kan, asıl ve yedek üyeleri, görevlerine başlamadan önce, kurul önünde 
birer birer şöyle and içerler : 

(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim 
sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, 
dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üze
rine and içerim.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim öncesi işleri 

BİRİNCİ KESİM 

Seçmen kütükleri 

Seçmen kütüğünün geçiciliği 

Madde 28 — Seçimlerde, her seçim bölgesi için bir seçmen kütüğü 
düzenlenir. Şu kadarki, kütüklerin kesinleştiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yapılacak seçimlerde, yeniden kütük düzenlenmez. 

Seçmen kütüğüne yazılacak kimseler 

Madde 29 — Seçme yeterliğine sahip olan her vatandaş, ikamet
gâhının veya en az üç aydan beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın, 
seçmen kütüğüne yazılır. 

Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye kadrolarında ve 
İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseselerinde, bunların ortaklıklarında ve 
kamu tüzel kişilikleriyle bu mahiyetteki müesseselerde sürekli görevli 
bulunanlar ve bunlarla birlikte oturanlar, süre kaydı aranmaksızın otur
dukları yer muhtarlığının seçmen kütüğüne yazılırlar. Yukarda sayılan 
yerlerde, geçici ve nöbetleşe çalışanlar 1 inci fıkradaki üç aylık müddet 
kaydına bağlıdırlar, 

Yabancı memleketlerde bulunan vatandaşlar, istekleri üzerine, tâ
yin ettikleri seçim bölgesi veya bildirdikleri son ikametgâhları kütü
ğüne yazılırlar. 

Kütüğe yazılma esasları 

Madde 30 — Seçmenlik sıfatının tâyininde esas, seçmen kütük
leridir. 

Her seçmenin kütüğünde yazılı bulunduğu seçim bölgesinde ve otur
duğu yere en yakın sandığa ait seçmen listesine yazılması ve o sandıkta 
oy vermesi esastır. 

Bir seçmen, birden çok seçmen kütüğüne ve sandık seçmen liste
sine yazılamaz ve birden fazla oy kullanamaz. 

Seçim bölgesi krokisi ve binalar cetveli 

Madde 31 — Şehir ve kasabalarda, ilce seçim kurulu başkanının 
deneti altında, belediyeler, her seçim bölgesi için seçim kütüğüne esas 
olmak üzere basit bir kıoki düzenlemek zorundadırlar. 

A) Krokide: 
1. Seçim bölgesinin şuurları ile, bu sınırlar içindeki sokakların 

adları ve her sokağın baş ve sonundaki binaların numaralan, 
2. Seçim bölgesi, sokaklara ayrılmamış dağınık yapılardan İbaret 

ise, bu dağınık yapılar numaralan ile birlikte okunaklı şekilde gösterilir, 
B> Köylerde ve kroki yapılmasına teknik imkân bulunmıyan şe

hir ve kasabalarda kroki yerini tutmak üzere, her seçim bölgesi için 
(Binalar cetveli) düzenlenir. 

(Binalar cetveli) ilce seçim kurulu başkanının deneti altında, şehir 
ve kasabalarda belediyelerce, köylerde muhtarhkiarca yapılır. 

C) Seçim bölgesinde, numarası olmıyan ve içinde insan oturan 
yerler bulunduğu takdirde, bu yerler numaralanır. 
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Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar cetveli), (C) bendinde numa
rasız yerlerin numaralanması işleri, İstatistik Genel Müdürlüğünün (Nu
maralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır. 

Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi 

Madde 32 — Yukarıki madde gereğince, her seçim bölgesi için dü
zenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer örneği, ilce seçim 
kurulu başkanı tarafından, siyasi partilerin İlce başkanlıklarına, kütük 
yazımına başlanmadan önce, alındı belgesi karşılığında verilir. 

Madde 33 
zırlanır : 

Seçmen kütüğü 

Seçmen kütükleri aşağıda yazılı esaslara göre ha-

A) Her seçim bölgesi için tek bir kütük düzenlenir. Bu kütük, 
seçmenlerin oturdukları cadde, sokak ve kapı numarası sırasına göre 
tertiplenir. 

Her seçmene, (1) den başlıyan ve kütüğe yazılma sırasını gösteren 
bir seçmen sıra numarası verilir. 

B) Seçmen kütüğü, İlce seçim kurulu başkanlığınca görevlendiri
len kimse veya kimseler tarafından, krokiye göre muhtarlığın bir sını
rından başlıyarak sokak sokak ve bir sokağın önce tek numaralı, sonra 
çift numaralı binaları ve bir bina İçinde, varsa muhtelif daireleri, muh
tarlık bölgesi İçinde kütüğe yazılmamış hiçbir seçmen kalmamak üzere, 
birer birer ve sıra ile yazılarak tesbit edilir. Krokisi yapılamamış bulu-
nan seçim bölgelerinde, bu iş (Binalar cetveli) ne göre yapılır. 

C) Her evde, seçme yeterliğini ve o bölgede oy kullanmak hakkını 
haiz olan kimseler, o ev halkından bir veya birkaçının önünde, seçmen 
kütüğüne yazılır. Ve her seçmene, adının hizasındaki imza yeri imzalatılır. 
Ev halkından, seçme yeterliğini ve o seçim bölgesinde oy kullanma 
hakkını haiz olup da o esnada evde bulunmıyanlar da, ev halkının beya-
nma göre yazılır. Bu gibi adların hizasına da beyanı yapanın adı, oku
naklı bir surette yazıldıktan sonra, beyanı yapana imzalatılır. (İmza 
edemiyenlere parmak bastırılır.) 

D) Seçmen kütüğü, her seçmen için, cadde veya sokak adı, bina, 
kapı numarası, apartman, daire numarası, seçmen sıra numarası, seç-
menin adı ve soyadı, babasının adı, doğum yeri, doğum tarihi ve imzası 
yazılabilecek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldurulması suretiyle dü
zenlenir. 

Seçme yeterliğinin tesbitinde esas 

Madde 34 — Seçmen kütüğüne yazılmaya esas olan seçme yeter
liği ile ikamet süresi, memuriyet hali gibi hususların tesbitinde resmî 
belgeler esas tutulur. Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bil
gilerinden de faydalanılır. 

Kütük bürosu 

-Madde 35 — Her ilce için (Merkez ilce dâhil) kroki ve binalar 
cetvelinin hazırlanması ve seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi, ilce 
seçim kurullarının teşekkülünü takip eden günden başlıyarak en geç 
yirmi gün içinde, ilce seçim kurulu başkanı tarafından sağlanır. 

Bu amaçla her İlçede, ilce seçim kurulu başkanının yönetiminde 
kütük işlemlerinin devamı süresince bir (Kütük Bürosu) kurulur. 

İlce seçim kurulu başkanı, kütük işleri için mahalle ve köy muhtar 
ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebileceği gibi, Devlet, katma bütçeli 
idare, özel idare, belediye, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve kamu tüzel kîşi-
liklerindeki (Yargıçlar, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askerî şa
hıslar ve zabıta âmir ve memurları hariç) bütün memurları görevlendi
rebilir; dışardan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vali ve kaymakamlar, ilce seçim kurulu başkanı tarafından istenen 
her türlü yardımda bulunmak zorundadırlar. 

Kütüklerin düzenlenmesinde siyasi partilerin müşahit bulundurması 

Madde 36 — Seçmen kütükleri düzenlenirken, siyasi partiler, her 
seçim bölgesi için, kütük işiyle görevli kimselerin yanında birer müşahit 
bulundurabilirler. 

Bu amaçla, ilce seçim kurulu başkanı, siyasi partilerin i l ve ilce 
başkanlıklarına, kütük düzenleme işlerinin fiilen başlamasından önce, 
yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, her seçim bölgesinin kütüğünü düzenle
meye memur edilenlerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlıyacak-
ları yer, gün ve saat bildirilir. 

Siyasi partilerce atanan temsilciler, parti i l veya ilce başkanların
dan aldıkları belge ile müşahitlik görevini yaparlar. 

Günlük çalışmaların tesbiti 

Madde 37 — 35 inci madde gereğince, kütük yazımına memur edi
len kimseler, her gün günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla tes
bit ve kütüğün o gün yazılan sayfalarının altını imza ederler. 

Kütük yazımı işlerine, siyasi parti müşahitleri de katılmış ise, bu 
tutanak ve kütüğün o gün yazılmış bulunan sayfaları, bu müşahitlere 
de imzalatılır. 

Kütüklerin teslimi, deneti , daktilo edilmesi 

Madde 38 — Kütük yazımına memur edilen kimseler, hazırladık
ları kütüğü .hemen ilce seçim kurulu başkanına teslim ederler. 

Başkan, kütüklerin, usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanıp hazırlan
madığını, kroki ve binalar cetveli ve başka araçlardan faydalanarak de
netler veya sorumluluğu altında denetletir. Varsa noksanlarını tamamla
tarak, daktilo ile iki nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı mühürle-
yip İmzaladıktan sonra kütüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, so
nuna yazıp onaylamak suretiyle bunlardan birini İlce seçim kuruluna 
verir, diğerini aslı ile birlikte yanında saklar. 

Seçmen kütüğünün sandık seçmen listelerine bölünmesi 

Madde 39 — İlce seçim kurulu, yukarıki madde gereğince kendi
sine verilen kütük nüshası üzerinden, 5 inci ve 30 uncu maddelerdeki 
esasları gözönünde tutarak, en geç on gün içinde sandık bölgelerini tes
bit eder ve seçmenleri, kütükteki teselsüle ve seçmen sıra numarasına 
göre sandık seçmen listelerine ayırır. Bu listeler 33 üncü maddenin (D) 
bendine göre düzenlenir. Yaylaların sandık bölgesi olarak kabulü gere
kip gerekmiyeceği, 5 inci madde hükmü gözönünde tutularak, karara 
bağlanır. İlce seçim kurulu başkanı, bu suretle yeter sayıda hazırlanan 
sandık seçmen listesinin her sayfasını ayrı ayrı mühürleyip imzaladık
tan sonra, listenin kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını sonuna yazarak 
onaylar. 

Sandık seçmen listesi 

Madde 40 — İlce seçim kurulu başkanı, sandık seçmen listeleri
nin hazırlanmasından sonra, her seçim bölgesinin kaç sandığa ayrıldı
ğını, bu sandıkların numaralarını, her sandığın hangi sokakları veya 
mahalle ve sokakların hangi kısmını içine aldığını, o sandıklardan her 
birine, kütüğün hangi numarasından hangi numarasına kadar olan seç
menlerin oy atacağını gösteren, sandık sayısınca birer cetvel yaparak 
bunları aşağıdaki madde gereğince, asılacak sandık seçmen üstelerinin 
yanına astırır. 

Sandık seçmen listelerinin onaylı birer nüshası, en geç, asılacağı 
güne kadar, teşkilâtı bulunan yerlerde, siyasi partilerin, İlçelerde İlce, 
illerde i l başkanlıklarına, alındı belgesi karşılığında verilir. 

Sandık seçmen listelerinin asılması 

Madde 41 — Sandık seçmen listeleri, 39 uncu maddedeki süre 
bitince ait oldukları mahalle veya köylerde,, halkın kolaylıkla görüp 
okuyabileceği yerlere asılır. Bunların, asıldıkları tarih ve yerler, se
çim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, 
mahallî gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilân edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilânın ne suretle 
yapıldığı, ilce seçim" kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimse
lerce bir tutanakla tesbit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih 
de ayrı bir tutanakla tesbit edilir. Bu tutanaklar, ilce seçim kurulu baş
kanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 

Sandık seçmen listelerinin korunması 

Madde 42 — İlce seçim kurulu başkanı, sandık seçmen listeleri
nin asıldıklara tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülkiye âmirine 
derhal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, sandık seçmen listelerinin korunmasından, 
idare amirleriyle zabıta âmir ve memurları sorumludur. 

Askı yeri görevlisi 

Madde 43 — İlce seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece 
incelemeleri kolaylaştırmak ve itirazları kaydetmek üzere, muhtar veya 
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İhtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş klînselerden 
birinin, müracaatlar için uygun düşen belli saatlerde askı yerinde de
vamlı olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilân ed,er. 

Askt süresi 

Madde 45 —* Her seçim bölgesinde, sandık seçmen listeleri yedi gün 
süre ile asılı kalır. 

Kütüklerin ve sandık seçmen Üstelerinin kesinleşmesi 

Madde 46 — Askı süresi sona erdikten veya itirazlar üzerine ve
rilen kararlar ve bu kararlara göre yapılan İşlemler tamamlandıktan ve 
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, "kütükler ve sandık seçmen liste
leri kesinleşir. 

Düzeltme İşlemleri 39 uncu ve 40 mcı maddelerde olduğu gibi ilce 
seçim kurulu başkanı tarafından ayrıca onaylanır» Düzeltme olmamış 
İse bu husus kütük ve sandık seçmen listelerinin sonuna kaydolunur. 

Siyasi partilere verilmiş olan sandık seçmen listeleri de istekleri 
üzerine son şekline göre düzeltilir. 

Kesinleşen kütükler ve sandık seçmen listeleri üzerinde hiç bir de
ğişiklik yapılamaz. 

Seçmen kütükleriyle sandık seçmen listelerinin, kesinleşmeye iliş* 
kin süreler saklı kalmak üzere, en geç oy verme gününden önceki yir
minci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şarttır. 

Madde 47 
kartı verilir. 

Seçmen kartı 

Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmene bir seçmen 

Seçmen kartı, seçmenin kimliğini İspata yarar. 
Seçmen kartında seçmenin hangi seçim bölgesinde, hangi sandıkta 

oy vereceği ve listedeki seçmen sıra numarası gösterilir. 
Bundan başka, seçmen kartında seçmenin adı, soyadı ve oturduğu 

yer yazılır. 

Madde 48 

Seçmen kartlarının dağıtûması 

Seçmen kartları, sandık seçmen listelerinin kesinleş
mesinden itibaren, ilce seçim kurulu başkanları tarafından hazırlattırılır 
ve bunları dağıtmakla görevlendirilecek olanlara alındı belgesi karşılı
ğında verilir. 

Bu alındı belgeleri ilce seçim kurulu başkanlarınca sıra numarasına 
göre btr dosyada saklanır. 

İlce seçim kurulu başkanları, seçmen kartlarının ev ev dolaşılarak 
dağıtılmasını sağlamak zorundadırlar. Seçmen kartlarının hazırlanma
sında ve dağıtılmasında ilce seçim kurulu başkanları 35 İnci maddede 
yazılı yetkiyi kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmıyan kart lan, ilgililer bizzat mü
racaat ederek alabilirler. 

Qy verme gününden üç gün öncesine kadar, dağıtılamıyan veya abn-
mıyan kartlar, ilce seçim kurulu başkanına listesi ile birlikte geri verilir. 
Bu listeler sandık kurulu başkanına verilinceye kadar ilce seçim kuru
lunda uygun bir yere asılır. Bu kartlar oy verme gününde sahipleri ta
rafından istendiği takdirde verilmek üzere listesi ile birlikte sandık ku
rulu başkanlarına teslim olunur. 

ÎKÎNCÎ KESİM 

Madde 49 
sinde serbesttir. 

Seçim propagandası 

Serbestlik 

Seçimlerde propaganda, bu kanun hükümleri daire-

Açık yerlerde propaganda 

Madde 50 — Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, 
kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilce seçim kurullarınca gös

terileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapıl
ması yasaktır. 

İlce seçim kurulları, gidiş - gelişi bozmıyacak ve pazarların kurul
masına engel olmıyacak surette toplantıların genel olarak yapıldığı ve 
varsa elektrik tesisatı olan yerleri seçmek suretiyle hangi meydanlarda 
toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceğini tesbit ederler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için mü
racaatları üzerine, toplantı, meydan, gün, sıra ve saatlerini ilce seçim 
kurulu ad çekme ile belirtir ve ilgililere tebliğ eder. Bağımsız adaylar için 
de aynı suretle haftada bir gün ayrılır. 

Açık yerlerde, güneş battıktan doğuncaya kadar toplu olarak, söz
lü propaganda yapılamaz. 

Kapah yerlerde propaganda 

Madde 51 — Seçimlere katılan siyasi partiler veya bağımsız aday
lar adına kapalı yer toplantısı yapılabilir» 

Kapalı yer toplantısı yapmak isteyenler, üç kişilik bir heyet kurar 
ve en yakın zabıta âmir veya memuruna haber verirler. Köylerde, muh
tara veya veküine haber vermek kâfidir. 

Heyetin görevleri, toplantının düzenini sağlamak, kanunlara karşı 
hareketleri, edep törelerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet 
taşıyan söz veya fiilleri, önlemektir. 

Heyet, yukarki fıkraya aykırı bir durum baş gösterdiğinde, bunu 
önlemeye çalışır, gerekirse zabıtayı çağırır. 

Heyet, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak olanları tâyin ve 
tahdit edebilir. 

Bu toplantılarda yapılacak konuşmalar, 56 neı madde hükmü saklı 
kalmak üzere, hoparlörle yayınlanabilir. 

Kapah yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin isteği veya 
yetkili seçim kurullarının kararı dışında, zabıta âmir ve memurları, muh
tar veya ihtiyar meclisleri, hiçbir suretle müdahale edemezler. 

Mâbedlerde, okullarda, kışla, karargâh, ordugâh gibi asker! bina 
ve tesislerle askerî mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde, 
kapah yer toplantısı yapılamaz. 

Radyolarla propaganda 

Madde 52 — özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere, 
seçimlere katılan siyasi partiler, oy verme gününden önceki 15 inci gün
den itibaren 4 üncü gün saat 21 e kadar radyolarla propaganda yapa
bilirler. 

Bu konuşmaların i lk i 20 dakikayı ve bundan sonrakileri günde 10 
dakikayı aşamaz. 

Siyasi partiler ilk konuşmalarında seçim beyannamelerini izah eder* 
ler. 

Konuşmalar, Türkiye'deki bütün radyo postalariyle aynı zamanda 
yayınlanır. Yayınların her gün hangi saatte, hangi parti adına yapılaca
ğı Türkiye radyoları tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyu
rulur. 

Müracaat 

Madde 53 — Seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezleri 
radyolarda propaganda yapmak istediklerini oy verme gününden önceki 
yirmi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuruluna yazılı olarak 
bildirirler. 

Yayın zamanmm tesbiti 

Madde 54 — Yüksek Seçim Kurulu, radyolarda yayın için müracaat 
eden partiler arasında, bunların birer temsilcisi ile, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü temsilcilerinin önünde ad çekerek, yayın zaman 
ve sıralarını tâyin eder. Bu ad çekme oy verme gününden en az yirmi 
gün önce yapılır. Yayınların başlangıç saati, partilerin sayısı ve en uy
gun dinleme imkânları gözönüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılır. Yayınlar en geç saat 21 e kadar devam eder. 

Radyo konuşmalarının tesbiti 

Madde 55 — Siyasi partiler adına radyo ile yapılacak konuşmalar, 
Yüksek Seçim Kurulunun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda, 
konuşma sırasında, ses alma cihazı ile tesbit edilir. Konuşmanın hangi 
parti adına ve kimin tarafından yapıldığına dair görevli kurul üyesiyle 
radyo idaresinde görevli en az ik i kişi tarafından tutanak düzenlenir. 
Konuşmaları tesbit eden band ve sair tesbit araçları Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından saklanır. 

Kütüğün siyasi partilerce incelenmesi 

Madde 44 — tice seçim kurulu başkanı nezdindeki seçmen kütüğü
nün aslı'İle, daktilo edilmiş nüshasını ve sandık seçmen listelerini *siyasi 
partiler, her zaman inceliyebtlirler. 
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Konuşmalar bir dâva konusu yapıldığı ve istenildiği takdirde mer
ciine verilir. 

Suç teşkil eden konuşmalah yapanlar hakkında kanunen belli olan 
cezalar yansından bir misline kadar artırılarak hükmolunur. 

Hoparlörle propaganda 

Madde 56 —• Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını boz
mamak ve 50 nci maddenin son fıkrası hükümlerine uymak şartiyle ser
besttir, 

îlce seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi partilerin istekleri 
Üzerine mahallin özelliklerini gözönünde tutarak hoparlörle yayının ye
rini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tesbite yetkilidir. 

Siyasi partilfer isterlerse ilce seçim kurulunun düzenliyeceği prog
rama göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit*suret-
te faydalanabilirler. 

Duvar ve el ilânları 

Madde 57 — Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, 
duvar ilânı asmak, el ilânı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. 
Ancak, oy verme gününden önceki üç gün içinde, ilân, beyanname ge
nelge, açık mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbua
nın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasaktır. 

Oy puslası her zaman dağıtılabilir. 

Propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar 

Madde 58 ~- Propaganda için kullanılan duvar ilânları İle el ilânla
rı ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dinî İbareler, 
Arap harfleri ile yazılar ve her türlü resim bulundurulması yasaktır. 

Partilerin kabul etmiş oldukları parti alâmetleri resim sayılmaz. 

Muafiyet 

Madde 59 — Propaganda İçin kullanılan duvar İlânları ile el ilânı 
mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından propaganda süresinin 
sonuna kadar, her türlü hare ve resimlerden muaftır. 

ilân yerleri 

Madde 60 Propaganda için duvar ilânları, şehir ve kasabalarda 
ilce seçim kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek 
yerlere asılır, 

Her siyasi partiye ve her bağımsız adaya aynı ölçüde saha verilir 
ve kendilerine verilen yerler, birbirinden kalin boyalı çizgilerle veya çı
talarla ayrılır. 

Şehir ve kasabalarda, ilce seçim kurulu, köylerde muhtar ve ihti
yar heyetleri tarafından, o çevrede seçime katılan siyasi partiler vç ba
ğımsız adaylardan müracaat edenlerin, varsa temsilcileri önünde çekile
cek ad çekme lie bunların, o sahadaki ilânlarının yer sırası tesbit edilir 

Ad çekme, oy verme gününden öaeçki yirminci gün akşamına ka
dar yapılır. 

Kendisine ayrılan ilân yerini boş bırakan siyasi parti veya aday 
belediye veya köye, yer ayrılması İçin yapılmış olan masrafları ödemek 
zorundadır. 

Başka yerlere asma ya&ağı 

Madde 61 — Yukarıki madde gereğince gösterilen yerlerden baş
ka herhangi bir yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır 

Bu suretle asılan, yapıştırılan veya teşhir edilen ilânlar, ilce seçim 
kurulu karan ile kaldmlır. 

Matbua dağıtımı 

Madde 62 — E l ilâm mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kimse
lerin seçme yeterliğini haiz olmaları şarttır. 

Devlet, kstma bütçeli idareler, i l özel idareleri, belediyelerle bun
lara bağh daire ve müesseseler, İktisadi Devlet teşekkülleri ve bunların 
kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde 
memur ve hizmetli olarak çalışanlar, ilân dağıtamazlar, 

Beçim süresince yapılamtyacak işler 

Madde 83 — 62 nci maddede sayılanlarla, umumi menfaatlere hadim 
cemiyetler ve bunlarda görev almış bulunan memur ve hizmetliler se-
cimlerde de tarafsızlıklarım muhafaza etmek zorundadırlar. 

Yukarıda yazılı olanların, 5830 sayılı kanunda yazılı yasak hüküm
leri saklı kalmak üzere seçim süresince: 

a) Siyası partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun 
bağış ve yardımlarda bulunmalan, 

b) Memur ve hizmetlilerlyle her türlü araç ve gereç ve imkânla-
nnı siyasi bir partinin veya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi 
faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmalan yasaktır. 

Birinci fıkrada yazılı olanlarla, Bankalar Kanununa tabi teşekkül
lerin, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna 
tesir etmek maksadîyle her türlü yayınlarda bulunmalan yasaktır. 

Daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yukanki fıkradaki mahiyeti 
taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı 
hükme tabidir. 

Madde 65 

Başbakan ve Bakanlara ilişkin yasaklar 

Seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçlan ilân edi
linceye kadar olan süre içinde, Başbakan ve Bakanlarla, milletvekilleri 
ve Cumhuriyet Meclisi üyeleri yurt içinde yapacakları gezileri makam 
otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Her 
ne maksatla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol icabı olan kar
şılama ve uğurlamalarla, törenler yapılamaz ve resmî ziyafet verilemez. 

Yukarıda yazılı süre içinde Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili 
faaliyetlerinde ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar. 

Memurların gezilere katılma yasağı 

Madde -66 — Seçimin bâğlangıç tarihinden, seçim sonuçlan ilân 
edilinclye kadar geçen süre içinde Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri ve adaylann illerde yapacaklan gezilere hiç bir 
memur katılamaz. 

ÜÇÜNCÜ KESİM 

Araçlar 

Araçların sağlanması 

Madde 67 — Seçim kurulu başkanları, seçim için gerekil bütün 
araçları ve parayı zamanında ve muntazam bir surette sağlamak ve yer
lerine göndermekle yükümlüdürler. 

Bu hususlarda kurul başkanlarının emirleri üzerine zabıta âmir ve 
memurları, belediyeler ve muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunmak 
zorundadırlar. 

Oy verme araçları ve teslimi 

Madde 68 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, i l , ilce seçim kurul-
lan ile, sandık kurulları mühürlerini ve seçim işleri için mahallerinde 
sağlanamıyan gerekli her çeşit kırtasiye ve gereçleri zamanında il ve 
ilce seçim kuruîlan başkanlıklanna gönderir. 

îl seçim kurulu başkanlan, oy verme gününden en az on gün ön6e, 
ilce seçim kurulları başkanlıklarına, ilce seçim kurucu başkanlar da 
oy verme gününden en az kırk sekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyanın 
sandık kurulları başkanlanna teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese İçine 
konulmuş numaralı bir mühür (Hangi sandığa, hangi numaralı mühü-
rün verildiği bir tutanağa geçirilir), 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy verme yerleri sayısı 
toplamına eşit miktarda çevre adaylannın onaylı üstesi ile 76 nc? mad
dede yazılı levha, 

3. tice seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve oy puslalarının 
konulmasına mahsus zarflan havi bir paket, 

4. Oy sandıklan, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tutanak defteri, 

Törenlere ait yasaklar 

Madde 64 — Seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilân edi
linceye kadar olan süre içinde, 62 nci maddede sayılan bütün daire, te
şekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tabi teşekküllere alt kay
naklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısiyJe, (Açılış ve temel atma 
dâhü) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve 
bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulunmak yasaktır. 



(Resmî Gazete) Sahife:'3967 

veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, 
yerine siyasi parti yedek üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün 
olmaz ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse, bu cihet tutanağa geçirilir ve 
eksikler, o sandik alanında seçme yeterliğini haiz ve okur - yazar olan
lar arasından, başkanın seçeceği kimselerle doldurulur. 

Sandığın konulacağı yer 

Madde 74 — Sandığın konulacağı yeri ve oy verme işinin vaktinde 
sona ermesi için gerekli tedbirleri, sandık kurulu tesbit eder. Sandığın 
konulacağı yerin belirtilmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe 
ve gizli şekilde verebilmesi düşünülür. 

Sandık; okul avlusu veya salonları, mabetlerin elverişli kısımları 
gibi geniş, umumi yerlere konur. Açık yerlerde, saçağı, sahanlığı, sun
durması bulunan yerler seçilir. 

Hükümet konaklarına, kışla, karargâh, ordugâh gibi askerî bina 
ve tesislerle, karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık 
konulamaz. 

Aynı yerde dörtten fazla sandık bulundurulmaz. 

Kapalı oy verme yeri 

Madde 75 — Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlı-
yacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy verme yeri hazırlar. 

Seçmen, oy puslasını kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle zarfa 
koyup kapatmak zorundadır. 

Oy verme yerinin nitelikleri 

Madde 76 — Kapalı oy verme yeri; içerisi dışardan gözetlenemiye-
rek ve oy puslasını seçmenin inceleyip zarflıyabileceği şekil ve nitelikte 
olur. 

Aday listeleri ve bu kanunun oy verme serbestliğine ve gizliliğine 
dair hükümlerinin levha, halinde basılmış metni, kapalı oy verme yerinde 
asılı durur. 

Kapalı oy verme yerinde masa veya benzeri bir şey bulundurulur. 

Sandığın ve zarfların kurulca mühürlenmesi 

Madde 77 — Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan 
önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile mü
şahitler önünde tesbit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açıla-
mıyacak şekilde sandık mührü ile mühürler. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme ye
rini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde, ilce 
seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilce seçim kurulu bakanlığı 
mührünü taşıyan özel zarflan sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu 
mührünü basar, böylece üzerinde biri ilce secim kurulunun, diğeri san
dık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını 
tesbit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak def-
terine geçirip imzalar. 

Oy puslası 

Madde 78 — Sandık kurullarında kapalı oy verme yerine konmak 
üzere o seçim çevresinde bağımsız aday varsa, boş ve beyaz kâğıtlar 
bulundurulur. Siyasi partilerle bağımsız adayların seçmenlere dağıta
cakları basılı oy puslası renkli olabilir ve bunlarda kendilerince kabul 
edilmiş özel işaretler basılı bulunabilir. 

Bu işaretlerin 2596 sayılı kanun hükümlerine göre kullanılması 
gerekir. 

Bir siyasi partinin kendisince kabul edilmiş bulunan özel işaret ve 
benzerleri diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanı
lamaz. 
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7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri, 
8. Örneğine uygun basılı tutanak kâğıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 

10. Uygun sayıda kopya kalemi, 
11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşası için malzeme, 
12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine "göre yeteri kadar beyaz 

boş kâğıt ve gerekli başka eşya, 
13. Her yaprağı ilce seçim kurulu tarafından mühürlü ve sonu 

onaylı, İki nüsha sandık seçmen listesi, 
14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme yerlerine konulmak 

üzere, ilce seçim kurulu başkanına teslim edilmiş bulunan basılı oy pus-
laları, 

15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soyadını taşıyan, ilce 
seçim kurulu başkanına teslim edilmiş bulunan oy puslaları, 

16. 48 inci maddenin son fıkrasında yazılı- liste ve alınmıyan seç
men kartları. 

Tutanak defteri 

Madde 69 — Her kurulda bir tutanak defteri bulunur. İI seçim ku
rulları, kendi tutanak defterlerini; ilce seçim kurulları da kendi kurul
larına ve sandık kurullarına ait tutanak defterlerini, sahifelerini numa
ralamak ve mühürlemek suretiyle onaylarlar. 

Kurulların işlem ve kararları bu defterlere yazılır ve başkan ve üye
ler tarafından imza olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Seçim günü işleri 

BİRİNCİ KESİM 

Sandık başı işleri 

Andiçme 

Madde 70 — Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü gö
reve başlamazdan önce, ilk iş olarak, sandık başında, sandık kurulu ve 
hazır bulunanlar önünde birer birer şöyle and içerler : 

(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim 
sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için, görevimi kanuna göre, 
dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım 
üzerine and İçerim.) 

Görev ve yetkiler 

Madde 71 — Sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Sandık alam İçinde seçimin düzenle geçmesi için gereken ted-
birleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek, 

2. - Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri tâyin etmek ve so
kak başlarına, bu yeri göze çarpacak surette gösterir İşaretleri koymak 
veya alışılmış araçlar ile duyurmak, 

3. Oy verme İşleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek 
ve bir karara bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını 
imzalamak, 

4. Bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilce seçim kuruluna 
göndermek, 

5. Bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pus l a l a r ı n ı 
saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim 
İşlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilce seçim kuruluna teslim 
etmek, 

6. Kendisine kanunla verilen başkaca görevleri yapmak 

Müşahitler 

Madde 72 — Siyasi partilerin müşahitleri ile adayları ve bağımsız 
adaylarla müşahitleri, sandıkbaşı işlemlerini takip ,etmek üzere hazır 
bulunabilirler. Bağımsız aday müşahitleri Üçten fazla olursa, sandık 
kurulu başkanı bunlar arasında ad çeker. Adları ilk çıkan üç müşahit, 
sandık başında bırakılır. Diğerleri, şandık alanında kalabilirler. 

Kurulda çoğunluğun sağlanması 

Madde 73 — Sandık başında, oy verme başlamazdan Önce veya oy 
verme sırasında, sandık kuruluna dâhil siyasi parti üyelerinden biri 

Partiler ve bağımsız adayların oy puslalarında kullanacakları renk 
ve özel işaretleri aday gösterme süresinin bitmesinden en çok üç gün 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde bil-
dirmiyenler renkli oy puslası ve özel işaret kullanamazlar. 

Renk ve özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve 
diğeri reddolunur. Ret iki gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bil
dirilir. 

Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri renk ve 
özel işaret yine kendisinden önce verilmiş diğer renk ve işarete benzerse 
artık o parti ve bağımsız aday renk ve işaret kullanamaz. 
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Siyasi partilerle bağımsız adayların oy verme yerlerine 
asm istiyecekleri basılı oy puslaları oy verme gününden bir 
«andık kurulları başkanlarına teslim olunur. 

konulma-
gün önce 

ÎKÎNCI KBSÎM 

Yasaklar ve sandıkbaşı düzeni 

tçki ve silâh taşıma yasağı 

Madde 79 — Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu 
içki satılması, İçkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki 
satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. 

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince 
kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek 
verilir. 

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan 
başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz. 

Bu kanunun uygulanmasında silâhtan maksat Türk Ceza Kanunu
nun 189 uncu maddesinde gösterilen aletlerdir. 

Yayın yasağı 

Madde 80 — Seçim günü saat 18 e kadar radyolar ve her türlü 
yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber tah
min ve yorum yapılması yasaktır. 

Saat 18 île 21 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından seçim ile ilgili olarak verilecek habet ve tebliğler yayınlana
bilir. 

Saat 21 den aonra bütün yayınlar serbesttir. 

Madde 81 — Bu kanuna göre sandık alanı; sandığın, kapalı oy ver-
me yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği mahallin yüz metre mesafesi 
içinde kalan çevredir. 

Sandık alanında düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına ait
tir. 

Başkana, ait yetkiler 

Madde 82 Sandık alanında» seçmenin oyunu tam bir serbest
likle ve gizli şekilde kullanmasına veya sandık kurulunun görevini yap
masına engel olmaya kalkışanlara, yahut da oy verme işinin yolunda git
mesini aksatanlarla, sandık başı işlemlerinin düzenini bozmaya yeltenen
leri başkan uyarır. Bu uyarmayı dinlemiyenleri sândık alanından dışarı 
çıkartabilir. Bu kinişe sandık kurulu -üyesi ise, ancak kurul kararı ile 
çıkartılabillr. 

Bu İşlerde zabıta kuvvetleri, başkanın emrine göre hareket etmek 
zorundadırlar. 

Sandık alanında suç işlenmesi 

Madde 83 — Sandık alanında bir *uç İşlenmesi halinde, sandık ku
rulu, durumu tutanağa geçirir ve sanığı zabıtaya teslim eder. 

Sandık alanındaki inzibat tedbirleri 

Madde 84 — Sandık alanında, kurul üyeleriyle bu kanunla kendi
lerine yetki verilmiş olanlardan ve seçmenlerden başka kimse buluna
maz. 

Sandık alanında ancak, sandık kurulu başkanının gerektiğinde ça
ğıracağı zabıta kuvvetleri bulunur. Alınacak İnzibatî tedbirler, seçmen
lerin seçim İşlerini takip etmelerini engelliyecek mahiyette olamaz. 

Yukarıkî fıkrada yazılı zabıta kuvvetleri dışında kalan zabıta âmir 
ve memurlariyle resmî üniforma giymiş kimseler ve silâh taşıyanlar 
sandık alanına giremezler. 

Sandık alanı dışındaki inzibat tedbirleri 

Madde 85 ~* Sapdık alanı dışında, zabıtaya emir verme yetkisine 
sahip makamlarla, zabıta âmir ve memurları tarafından alınacak tedbir
ler, seçmenin sandık alanına serbestçe girmesini engelleyici veya güç-
leştirici mahiyette olamaz. 

Sandık kurulu başkanı, seçmenin sandık alanına serbestçe girmesini 
engelllyen veya güçleştiren her türlü hareketleri önler. 

ÜÇÜNCÜ KESİM 

Oy verme 

Oy verme yetkisi 

Madde 86 — Seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen oy verme yetki
sini haizdir. Bi r seçmen, birden fazla oy kullanamaz. 

Seçmen kütüğünde kaydı olmıyanların, oy kullanmalarına izin ve
rilemez. 

Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine 
dair yetkili mercilerden, resmî belge gelmiş bulunanlara, seçmen kütü
ğünde kayıtlı olsalar bile oy verdirilmez. 

Kimliğin tesbiU 

Madde 87 —- Seçimde her hangi bir sebeple, seçmen kartım gös
termeyenlerden veya kartın sahibi olduğunda tereddüt edilenlerden, nüfus 
hüviyet cüzdanı istenebilir. 

Seçmenin kimliğini kurul, kendince tanınan ik i seçmen marifetiyle 
de tesbit ettirebilir. 

Bu suretle oy veren seçmenin İmzası yanına; tanıklık yapanların 
adları vç kimlikleri yazılır ve kendilerine imzalatılır. 

Oy verme süresi 

Madde 89 — Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçe
cek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, 
sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tara
fından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. 

Oy vermede sıra 

Madde 90 — Oy verme günü sandık basma gelecek seçmenler, san
dık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebe
ler, hastalar ve sakatlar bekletilmezler. Yaşlılar önce alınabilirler. 

Oy vermeden önceki işler 

Sandık kurulu önüne alman kimse, seçmen kartım 
başkana verir veya seçmen sıra numarasmr başkana söyler ve kimliğini 
ispat eder. 

Başkan, seçmenin adım seçmen listesinde bulur ve masa üzerinde 
duran çift mühürlü özel zarflardan bir tane vererek, sandık yetinde pir
den fazla oy verme yeri varsa, hangi kapalı oy verme yerine gireceğini 
söyler ve oy puslasını zarfa koyup iyice kapadıktan sonra çıkmasını 
ve bu özel zarftan başka bir zarfa konulacak oy puslasımn muteber sa-
yılmıyacağını kendisine anlatır. 

Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu 
kullanmadan, başka yere gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmiyen veya zarfı alıp oy vermiyen seç
menden zarf geri alınır. 

Kapalı oy verme yerinde kalma 

Bir seçmen kapalı oy verme yerinden dışarı çıkma
dıkça hiç kimse oraya giremez. Şu kadar k i , oy puslasını hazırlayıp 
zarflamak için gerekli normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde 
kalan seçmen, başkan tarafından uyarılır; çıkmamakta devam ederse 
çıkarılır. 

Zarfın atılması ve imza 
Madde 93 — Kapalı oy verme yerinde oy puslasını zarfa koyup 

kapadıktan sonra, seçmen burasını terk eder ve zarfım sandığa bizzat 
atar. 

Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olan
lar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yok
sa diğer her hangi bir seçmenin yardımı ile oylanın kullanabilirler. B i r 
seçmen birden fazla malûle refakat edemez. 

Kurul başkan), oyunu sandığa atmış bulunan seçmene ait olup, zarf 
alabilmek için kendisine bırakılmış olan seçmen kartının mahsus yerini 
mühürler ve seçmen listesindeki adı hizasına imzasını attırdıktan sonra 
kartı kendisine geri verir. 

Sandık atam, sandık yeri ve düzenin sağtanmass 

Oy verme düzeni 

Madde 88 — Hiçbir seçmene sandık başında müdahale, telkin veya 
tavsiyede bulunulamaz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra san
dık başında kalamaz. 

Madde 91 — 

Madde 92 
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İmza atmasını bılmıyen veya arıza sebebiyle imza edecek durumda 
bulunmıyan seçmen, sol elinin başparmağını basar. Bu parmağı olmıyan 
seçmenin hangi parmağını basmış olduğu yanına yazılır. Hiç parmağı 
olmıyan seçmenin durumu, ismi yerine işaret edilir. 

Kurul görevlilerinin oy vermesi 

Madde 94 — Sandık kurulu başkan ve üyeleri, hangi seçim bölge
sinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olurlarsa olsunlar, seçmen kartını 
göstermek şartiyle -görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

Seçim çevresinde oy vermeye yetkili aday ve müşahitler, seçmen 
kartını göstermek şartiyle, hazır bulundukları sandıkta saat on yediden 
sonra oy verebilirler. 

Bunun için, sandık başında oy vermek Üzere bekliyen seçmenlerin 
arkası alınmış olması lâzımdır. 

Sandık kurulu başkanı ve üyeleriyle aday ve müşahitlerin o san-
dıkta oy verdikleri tutanağa geçirilir. 

Bunların, adları ve hüviyetleri o sandık seçmen listesin© yazılarak 
adlan hizasına imzalan alınır. 

DÖRDÜNCÜ KESİM 

Oyların sayımı ve dökümü 

Sayım tedbirleri 

Madde 95 — Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerin
de hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip ederler. 

Kurul, faaliyetinin selâmet ve düzeni bakımından, sayım ve döküm 
masası etrafında boş kalması gereken "kısmı, bir karar ile belirtir ve bu 
kısım etrafında (İp germek gibi) hazır bulunanların bu işlemleri takip . 
etmelerine engel olmıyacak tedbirleri alabilir. 

Oy verenler sayısının kontrolü 

Madde 96 — Sandık saat 17 den önce açılamaz. Oy verme işi bi-
tince kurul başkanı bunu yüksek sesle ilân" eder. Masa üzerinde, san
dıktan başka ne .varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği saat tutanak def
terine geçirilir. 

Bundan sonra, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı 
île adları hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olan-
ların toplamı tesbit edilir ve tutanağa geçirilir. Netice yüksek sesle ilân 
edilir. 

Kullanılmayan zarflar 

Madde 97 — Oy zarflarından kullanılmıyanlar sayılır, oylarını ve 
ren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen zarf topla
mına uygun olup olmadığı tesbit edilir. Kullanılmıyan zarflar bir paket j 
halinde mühürlenir ve üzerine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy puslalarının konmasına man- j 
sus torbanın boş olduğu tesbit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçi-
rilir. 

Sandığın açılması ve zarfların sayımı Madd
e 98 — Yukarıki maddede yazılı işlemden sonra, sandık, oy | 

verilen yerde hazır bulunanların gözü önünde açılır ve çıkan zarflar sa-
yılarak toplamı tutanağa yazılır. 2 

Zarflar oy veren seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Bu zarfların sa- | 
yısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde, bütün zarflar tek i 
tek elden geçirilerek 77 nci maddeye göre çift mühürlü olmıyan ve belli j 
şartlara uygun bulunmıyan veya her hangi bir işaret veya İmza veya i 
mührü taşıyarak 103 üncü madde gereğince seçmenin kim olduğunu be- | 
lirten zarflar ayrılır. Bunların düşülmesi, fazlalığın giderilmesine yetme- j 
diği takdirde, kurul başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılıya- j 
bak sayıda zarfı gelişi güzel çekerek ayırır. Ayrılan zarfların sayısı tu-
tanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok 
edilir. ( 

Bundan sonra, muteber zarflar sayılarak -sandığa konur ve ara ve- j 
rilmeksizin döküme başlanır. 

Bütün bu işlemler, tutanak defterine geçirilir. 

Oyların sayımı ve dökümü j 

Madde 99 — Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder. Ya
pılacak itirazlar, işi durdurmaz. 
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Zarfların açılması

RESMÝ GAZETE 

Madde 100 — Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm İşine başla
mazdan önce, sayım ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu ha
zır bulunanlara gösterir ve kurul üyeleri arasında şu şekilde İş bölümü 
yapar 

a) Varsa başka başka siyasi partilere baglı ik i üyeyi, döküm cet-
vellerini işlemek; 

b) Siyasi partiye bağlı bir üyeyi, zarflan sandıktan çıkarıp baş
kana vermek; 

c) Bir üyeyi de, dökümü yapılmış oy puslalarını torbaya koymak; 
İşleri ile görevlendirir. 
Görevli üye, sandıktan oy zarfını teker teker alarak başkana verir. 

Başkan zarfı açar. İçinden çıkan oy puslasını herkesin görebileceği ve 
işitebileceği şekilde okur. 

Oy puslasının 103 üncü- ve 104 üncü maddeler gereğince muteber 
olup olmaması, hesaba katılıp katılmaması hususunda tereddüt edilirse, 
bunlar cetvele dökümü yapılmadan, ayrılır. 

Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra, ayrılmış olan oy 
puslalarının muteber olup olmadıkları, hesaba katılıp katılmıyacakları 
hususu, kurulca karara bağlanarak tutanağa geçirilir ve muteber sa
yılanlarla hesaba katılmasına karar verilenler de cetvele İşlenir. 

Muteber sayılmıyan veya hesaba katılmıyan oy p u s l a l a r ı ayrıca 
paket yapılarak saklanır. 

Oy puslası okundukça, cetvel kayıtçısı iki üyeden her biri önündeki 
cetvele gerekli işareti kaydeder. 

Böylece, okunan ve sayım cetveline kaydedilen puslaları başkan 61-
ğer görevli Üyeye verir, o da bunu torbaya atar. 

Oy puslalarını kurulun diğer üyeleri ve parti müşahitleri görebilir;. 
Aday ve parti müşahitlerine sayım masası başında yer verilir. 

Ancak, parti müşahitleri üçten fazla ise, hazır bulunanlar arasından 
başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle sandık başında ka
lacak üç parti müşahidi tesbit edilir. Diğer müşahitlerle bağımsız aday 
müşahitleri için sayım işlemini yakından takip edebilecekleri bir yer 
ayrılır. 

Oy puslaları İle açılan zarflar sayısının denetimi 

Madde 101 — Oyların sayım ve dökümü bitince, torbaya atılmış 
olan oy puslalarının, sandıktan çıkan zarf sayısına uygunluğu denetlenip 
ve durum tutanağa geçirilir. 

Oy puslasına yazılacak isim 

MAADDE 98 YUKARKÝ MADDEDE YAZILI ÝÞLEMLDEN SONRA SANDIK OY

Madde 102 — Oy puslasında adayın ad ve soyadının bulunması lâ-
zımdır. Şu kadar ki, sadece ad veya soyadından adayın kim olduğu te-
reddütsüz anlaşılmakta ise, oy muteber olur. 

Muteber olmayan zarf ve oy puslaları 

Madde 103 — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir : 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkte çift mühürlü bir 

zarftan başka zarfa konulmuş bulunan oy puslaları, 
2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mü

hür veya işaret taşıyan zarfa konulmuş oy puslaları, 
3. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten her 

hangi bir işaret taşıyan oy puslaları, 
4. Hangi partiye veya bağımsız adaya ait olduğu belli olmayan 

oy puslaları, 
5. Yukarıki bentler dışında kalan ve özel kanunlarınca muteber 

sayılmayan oy puslaları, 
Bir zarfta, partilere veya bağımsız adaylara ait birden fazla muh

telif oy puslaları çıktığı takdirde, bu puslalardan hiçbiri muteber olmaz. 
Aynı adları taşıyan pusladan birkaç tane çıkması halinde bunlar 

tek pusla sayılır. 

Hesaba katılan ve katılmayan oy puslaları 

Madde 104 — Kullanılmış oylardan hangilerinin hesaba katılıp ka-
tılmayacağı her seçimi düüsenliyen özel kanunlarındaki hükümlere göre 
tâyin olunur. 
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Sayımm üdm ve sonuçların tutanağa geçirilmesi 

Madde 105 — Oyların sayımı ve sayım cetvellerine sonuçların geçi
rilmesi bitep* bitmez, sandık kurulu başkam bu sonuçlan, yüksek aasl* 
ilân eder. Bundan sonra: 

1. Oy vermenin yapıldığı tarih ve- gün, 
2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde hazır bu

lunanlar Önünde açıldığı saat ve dakika; şayet sandık onyediden sonra 
açılmışsa bunun sebebi, 

tutulmamış veya hesaba katılmamış olduğu» 
8. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş fakat muteber sayılarak 

hesaba katılmış oy puslalarınm sayısı, 
0. Her partinin ve adaylarının ve bağımsız adayların almış olduk

ları oy sayısı toplamları, (Rakam ve yazı ile) 
10. Sayım ve döküm sonucunun başkan tarafından orada hazır 

bulunanlara ilân edildiği, 

Basılı tutanak kâğıdına geçirilir ve altı, başkan ve üyeler tarafın 
dan imzalanır. 

îlce seçim kurulu, sandık kurullarından gelen evrakı, geldikçe al
makla beraber, aralıksız olarak çalışır ve sandık tutanaklarını birleştir
meye devam eder. 

E n son sandık tutanağı geldikteaı sonra, ilce dahilindeki .bütün san
dık tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak bunun sonucu bir tuta-* 
nakla tesbit edilir. Partilerin ve adaylarının ve bağımsız adayların al
dıkları oylar da sırasına göre bu tutanağa geçirilir. 

Partiler ve adayları İle bağımsrz adayların aldıkları oylardan itiraz 
edilmeksizin muteber olan ve hesaba katılan oy pusialariyle, itiraz edil
mişken muteber sayüan ve hesaba katılan oy puslalarınm sayısı topla
narak o ilce dahilinde muteber oy puslaları toplamı da tutanağa geçirilir. 

îlce seçim kurulunda hazırlanan bu tutanaklardan bir nüshası ilce a*-
çim kurulu başkam ve en az ik i Üye tarafından İl seçim kuruluna götü
rülür. 

Müfredatlı olarak her şandık tutanağında partilerin ve adaylarının 
ve bağımsız adayların aldıklan oy miktarını ve muteber oy puslalan 
toplamını gösteren bu tutanağın birer sureti onaylı olarak siyasi partilere 
ve isterlerse bağ ıms ı adaylar müşahitlerine derhal verilir. 

Birleştifme aonucunu gösteren tutanağın içindekiler hazır bulunan
lara ilân edilir ve bir sureti ilce seçim kurulu başkam tarafından ilce 
seçim kurulu kapısına asılır, aşılan bu tutanak sureti bir hafta süre Ue 
asılı kalır. 

82 nci, 83 Üncü ve 84 üncü maddeler gereğince sandık kurulu baş
kanlarının sandık yerinde haiz oldukları yetkileri, ilce seçim kurulu baş
kanları da sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerde, haizdir
ler. 

Tutanağın asılması 

A&add» 106 — Partilerin ve adaylarının vş bağımsız adayların adlan 
ve kazandıklan oy sayısı ve oy puslaları sayısı ile, muteber ve hesaba 
katılan oy puslalan toplamım gösteren sandık kurulu başkan ve üyele
rince imzalı bir cetvel, sandık kurulu başkam tarafından, sandık çevre
si içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. J3u cetvel bir hafta süre 
ile olduğu yerde asılı kalır. 

Bu cetvellerin onaylı birer örneğinin derhal «iyasi partilerin ve Iŝ  
terlerse bağımsız adayların müşahitlerine verilmesi gerekir. 

Bayıma ilişkin evrak ve belgelerin teslimi 

Madde 107 — Hesaba katılan ve muteber sayılan oy puslaları, san
dık kurulunca düzenlenen tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt 
tarafı, kurulca iraza edilen sayım cetvelleri, hesaba katılmayan, mu
teber sayılmayan veya itiraza uğrayan oy puslaları ve hesaba katılmı-
yan zarflar, tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paket
ler halinde kurulun mührü ile mühürlenmiş ve başkan ve üyeler tarafın
dan imzalanmış bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu ilce seçim 
Kuruluna sandık kurulu başkanı ve ad çekme ile seçilecek en az iki üye 
tarafından götürülüp teslim olunur. 

Kumlun diğer üyeleri ile, müşahitler de isterlerse ve taşıtta yar 
varsa veya taşıt kendileri tarafından sağlanmak suretiyle katılabilirler. 

Öce seçim kurulu, bu torbayı getiren Üyeler önünde açarak içinde
kiler hakkında müfredattı üç nüshadan ibaret bir tutanak düzenler. Bu 
tutanağın altı, torbayı teslim edenlerle üçe seçim kurulu bayûanı ve üye
lerden biri tarafından im*a edilir. Bu tutanağın bir nüshası, i l seçim ku
ruluna gönderilecek evraka bağlanır. Bir nüshası da sandık kurulu baş
kanına verilir. 

JKİNCÎ KESÎM 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Seçim sonram işleri 
BİRİNCİ KESİM 

Seçim sökuçlarmın ilce seçim kurutlarında birleştirilmesi 

Madde 108 — îlce seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve bir
leştirme işlemleri sırasında siyasî partiler aday ve müşahitleri ve bağım
sız adaylar ve müşahitleri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır 
bulunan bağımsız aday ve müşahitleri beşten fazla olursa ad çekilerek 
adı ilk çıkanlardan beşi bu işlemleri takibetmek üzere kalabilirler. Bu 
işlemlerde hazır bulunanlara» tasnif ve birleştirme islerini yalandan ta-
tabedebilecekleri bir yer ayrılır. Tasnif ve birleştirme bu suretle açık 
olarak yapılır. 

î l seçim kuru&uıda birleştirme 

î l seçim tutanakları 

Madde 100 ÎT seçim kurulları, seçimle ilgili kanunların tutanak 
düzenlemeyi kendilerine görev olarak verdiği hallerde, İlce seçim kurul
larından gönderilen seçim tutanaklarım birleştirerek i l seçim tutanakla
rını düzenler. 

Birleştirme sonucunu gösteren tutanağın içindekiler hazır bulunan
lara ilân edilir, bir sureti i l seçim kurulu başkam tarafından i l seçim 
kurulu kapısına asılır, âszlan bu tutanak sureti bir hafta süre ile asık 
kalır. 

82 nci, 83 Üncü Ve 84 4incü maddeler gereğince sandık kumlu baş* 
kanlarının sandık yerinde haiz olduklan yetkileri, i l seçim kurulu baş
kanları da sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerde, ha
izdirler. 

ALTINCI BÖLÜM 

İtirazlar ve şikâyetler 

BİRİNCİ KflSİM 

Gentil hükümler 

Kimlerin itiraz edebileceği 

Madde 110 — Bu kanunda gösterilen kumlların veya kurul başkan
larının kesin olmayan kararlarına karşı, seçme yeterliğine sahip yurt
taşlar, siyasi partiler Veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademele
rinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve milletvekilleri itt-
ra edebilirler. 

itiraz mercileri 

Madde 111 — Bu kanunda, kurulların kesin olduğu yazılı bulunma
yan kararlarına karşı, her kurulun bağlı olduğu üst kurul, itiraz merciidir. 

Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya itiraz üzerine vereceği karar
lar kesindir. 

İtirazın şekli 

Madde 112 — İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak i t i 
razlar, gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, 
acık adresi yazılarak, imza ettirilir, İmza bilmiyenlere parmak bastırılır* 

11. Oy vermede kanuna aykırılık bulunduğu hususundaki ihbar ve 
Şikâyetlerin ve bunlara ait kararların «eterden ibaret bulundukları, 

& Sandık seçmen listesinde yazılı olan seğmenlerin sayısı, 
4. Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 
5. Sandıktan çıkan zarf sayısı, 9$ İnci maddeye göre yakılarak 

yok edilen ve saklanan zarfların sayısı, 
6« Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslularının sayısı, 
7» Oy puslaianndan kaç tanesinin hangi sebepten ötücü muteber 
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Kimliğini ispat ed6miyenlerin, delil ve gerekçe gösteremiyenierin 
itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukanki şartlar aranır ve deliller itiraz dilek
çesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. 
Her ik i halde de İtirazın alındığına ve hangi tarihlerde yapıldığına dair, 
İtiras yapana, alındı kâğıdı verilir. 

Yttksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lâzımdır. 

itiraz üzerim verüecek karat 
Madde 113 — Bir kurulun kararım itiraz yolu ile tetkik eden üst 

kurul, itirazı kabul ettiği takdirde, yapılmam gereken İşlem hakkında 
da karar verir. 

Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verirler. Oyların eşitliği ha
linde, başkanın katıldığı taraf tercih olunur. 

Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı 
yapılan itirafların incelenmesinde, tam sayısı ile toplanır. 

Diğer hususlarda kurulun mürettep adedinin çoğunluğu ile toplana
bilir. Her iki halde de salt çoğunlukla karar verir. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. 

Kararların bûdhrümeei ve tebliği 

Madde 114 — İtiraz Üzerine kesin olmayarak verilen kararlar, i t i 
raz eden hazır ise sözle bildirilir. 

Sözle bildirmelerde, kararın bildirildiği gün ve saat tutanağa geçi
rilerek kendisine de imza ettirilir. İsterse kararın bir örneği de verilir. 

İtiraz eden hazır değilse, seçim kurullarının bulunduğu kasaba ve
ya şehirde, muayyen bir yer gösterilmiş olması halinde, karar, bu yere 
tebliğ olunur. 

Kurulların kesin kararlan tebliğ olunmaz. Ancak itiraz eden baş
vurduğu takdirde, kendisine gösterilir ve isterse bir suret de verilir. 

Madde 115 
harcdan muaftır. 

Resim ve hara 

Şikâyet ve itiraza ilişkin her türlü evrak, resim ve 

İKİNCİ KESİM 

Şikâyet 

Tarifi ve mercii 
Madde 116 — Şikâyet, kütüklerin düzenlenmesi İle görevli ilce se

çim kurulu başkanlariyle, kütüklerin düzenlenmesine memur edilen sair 
kimselerin ve i l , ilce seçim kurullariyle sandık kurullarının veya kurul
lar başkanlarının bu kanunim verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları 
işlemlere ve aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer sair muamelelerine 
veya herhangi bir kimsenin bu kanunun koyduğu yasak hükümlerine ay-
k ın hareketlerine karşı bu işlemlerin, tedbirlerin sair muamelelerin dü
zeltilmesi, veyahut kanunun koyduğu yasaklara uymayanların, bu ha
reketlerinin önlenmesi maksadiyle yapılan müracaatlardır. Şikâyet bü 
kurullara veya başkanlarına veya sair görevlilere sözlü veya yazı üe 
110 uncu maddede gösterilenler tarafmdan yapılır. 

Şikâyetin incelenmesi 

Madde 117 — Şikâyet kabul edildiği takdirde, şikâyete konu olan 
İşlem veya tedbirler düzeltilir ve kanuna aykın hareketler önlenir. 

Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek ka
rara bağlanır.. Bu kararın bir sureti şikâyetçiye verilir. Bu kararlara 
karşı kanunda ayrica bir müddet tâyin edilmemiş ise, yirmi dört saat 
içinde, itiraz olunabilir* 

Itira& ve şikâyetin işlemleri durduramaması 
Madde 118 — İşlemlere, tedbirlere ve kararlara kargı yapılan ş i 

kâyet ve İtirazlar, oy vermeye ve her türlü seçim işlerinin devamına en
gel olmaz. 

ÜÇÜNCÜ KESİM 

Kurulların teşekkül ve işlemlerine karşı şikâyet ve i tirat 

Sandık kurullarına ait itiraz ve şikâyet 

t in neticesinden itibaren en geç iki gün İçinde şikâyet yohyle düzeltil
mesi istenebilir. 

Şikâyetin reddine dair olan kararlara karşı, bildirilmesinden veya 
tebliğinden İtibaren iki gün İçinde 11 seçim kuruluna itiraz olunur. İl 
seçim kurulları, ik i gün içinde kesin karar verirler. 

Bu şikâyetin yapılmamış olması 
karşı itiraza engel değildir. 

sandık kurulunun teşekkülüne 

Ancak, bu itirazın teşekkülden İtibaren ik i gün içinde i l seçim 
kuruluna yapümasi şarttır . 

İl seçim kurulunun vereceği karar kesindir. 

îlce seçim kurullarına ait itiraz ve şikâyet 

Madde 120 — îlce seçim kurulu teşkili işlemlerine karşı, H seçim 
kurullarına bunlann teşekkülünden itibaren en geç ik i gün İçinde itiraz 
olunabilir. 

t i seçim kurtulan, İtirazlan en geç ik i gün içinde, kesin olarak 
karara bağlar. 

İl seçim kurullarına ait itiraz ve şikâyet 

Madde 121 — 11 seçim kurullarının teşekkülüne karşı kumlun tef* 
kilinden İtibaren en geç üç gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna Itlra* 
olunabilir. Yüksek Seçim kurulu üç gün içinde bir karar verir, 

DÖRDÜNCÜ KESİM 

Sandık Seçmen listelerine itiraz 

İtirazın şekli 

Madde 122 — Anılan sandık seçmen listelerine asıh k&ldığı süre 
içinde listelerin asılı bulunduğa yerde ilce seçim kurulu başkanınca gö
revlendirilmiş bulunan khnseler vaaıtasiyle veya doğrudan doğruya ilce 
seçim kurulu başkanına, sözle veya y a » ile itiraz edilebilir. 

î t î tmlann kurul başkanına verilmesi 
Madde 12S -— 43 üncü madde gereğince listelerin asıldığı yerlerde 

ilce seçim kurulu başkanlarınca görevlendirilenler vasıtası ile yapı)an 
İtirazlar, kasaba ve şehirlerde en geç, itirazın yapıldığının ertesi günde, 
köylerde askı müddetinin sona ermesinden itibaren İki gün içinde İlce 
seçim kurulu başkanına gönderilir. 

İtirazın karara bağlanması 

Madde 124 îlce seçim kurulu başkanı üç gün içinde, itirazı 
İnceler ve taallûk eylediği işlemlerin, seçmen kütüklerinin ve sandık seç
men listelerinin düzenlenmesi hususunda, bu kanunun koyduğu usul ve 
esaslara uygun olup olmadığı yönünden bîr karara bağlar. 

İlce seçim kurulu başkanı bu itirazlan 
hareket eder ve kararlan kesindir. 

tetkikte, hâkim sıfatı İle 

Adaylığa itiraz 
Madde 125 — özel kanunlanndâ aykırı bîr hüküm bulunmadığı 

takdirde, adayhkiannı koyanlara, özel kanunîan gereğince yapılacak 
ilândan itibaren iki gün içinde 110 uncu maddede gösterilenler tarafın
dan adaylık şart veya vasıflarım haiz olmamalan sebebine dayanılarak 
İtiraz edilebilir. 

Bu itirazlar, seçimin özelliğine göre kanunen seçimi İdare ile gö
revli seçim kurullanna yapılır ye bu kurulun kararma karşı kesin karar 
vermek yetkisini haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazı Üe yapılması ve itiraz dilekçesine itiraza sebep gös
terilen belgelerin bağlanması şarttır. 

İtirazın İncelenmesi süresi 

Madde 12« — Adaylıklar Özel kanunlarında gösterilen süre içinde 
keslnleşir. 

Kesin karar vermeye yetkili Üst kurullar, adaylıkların kesinleşmesi 
tarihinden önce itirazlan karara bağlarlar. 

BEŞİNCİ KESİM 

Sandık kurullarının veya başkanlarının şikâyet üzerine verecekleri 
kararlara itiraz 

Madde 119 — Sandık kurullarının teşkiline dair, ilce aeçtaı kurulu I Madde 127 — Sandık kurullannm veya başkanlarının işlemlerine 
veya daşkanı tarafından yapılan istemlerin düzeltilmesi için, bu işlemle* i ve her türlü sandıkbaşı işlerine U 0 uncu maddeye göre yapılacak şikâ-
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yetleria- reddine dair verilecek kararlara karşı ilgililer, derhal, ilce se-
ginin kurulu başkanına itiraz edebilirler. 

İlce seçim kurulu başkanı, itirazı derhal tetkik ederek keşin karara 
bağlar. 

Başkanın kararı, durumu tashih veya sandık kurulunun şikâyet 
üçerine verdiği kararı iptal eder mahiyette, ise, bu karar derhal sandık 
kurulu başkanına bildirilir, karara uymak mecburidir. 

Şikâyet ve İtirazlar en geç seçim sonuçlarını tesbit eden tutanağın 
düzenlenmesine kadar yapılır. 

Sandık kurulu kararlarına ve tutanağa itiraz 
Madde 128 — Sandık kurullarının kararları ve tutanakların dü-

zenlenmesi işleri aleyhine ilce seçim kurullarına itiraz olunabilir. 
Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlenmesine kadar sözle veya 

yazı ile, sandık kurulları vasıtasiyle yapılabileceği gibi oy verme günü
nün ertesi günü saat on yediye kadar doğrudan doğruya ilce seçim ku-
rullarına yazı ile yapılabilir. 

İlce seçim kurulları itirazın kendisine verildiğinin ertesi günü saat 
* 

on yediye kadar İtirazları karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise karar 
kendisine bildirilir. Yoksa tebliğ edilir. 

ALTINCI KESİM 

İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının şikâyet üzerine verecekleri 
kararlarla sair kararlarına ve ilce birleştirme tutanaklarına itiraz 

Madde 129 — İlce seçim kurullarının veya başkanlarının, kendi 
İşlemleri aleyhine vâki şikâyet üzerine verdikleri kararlar İle, sair ka
rarlan aleyhine, en geç, ilce birleştirme tutanağının düzenlenmesine ka-
dar; ilce birleştirme tutanağının düzenlenmesi ve buna ait işlerle neti-
celerine karşı bu tutanağın düzenlenmesini takip eden gün saat on ye-
diye kadar, doğrudan doğruya veya ilce seçim kurulları eli İle il seçim 
kurullarına itiraz edilebilir. 

İlce seçim kurullarının veya başkanlarının İşlemlerine, tedbirlerine 
ve sair muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerin reddine dair verilen 
kararlara yapılan itirazlar, ik i gün içinde kesin karara bağlanır. 

İtirazın kabulüne karar verildiği takdirde, bu karar en seri vasıta 
ile İlce seçim kurulu başkanına bildirilir. 

Sair itirazlar, iki gün içinde karara bağlanır, İtiraz eden hazır İse 
kendisine sözle bildirilir. Hazır değil ise tebliğ olunur. 

YEDİNCİ KESİM 

İl seçim kurulu ve başkanlarının şikâyet üzerine verecekleri kararlarla, 
sair kararlarına ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz 

Madde 130 — İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki 
şekilde İtiraz olunur : 

1. İl seçim kurullariyle başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vâki 
şikâyetlerin reddine dair verdikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden 
itibaren üç gün, 

2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün, 
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal, 
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itiba

ren Üç gün içinde ve en geç İl birleştirme tutanağının düzenlenmesini 
takip eden üçüncü gün saat 17 ye, 

5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılma
sına; İl birleştirme tutanağının düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün 
saat onyediye, 

6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak verilenlerin, seçil
mediğine veya seçimin sonucuna tesir edecek olaylara karşı, seçilenlere 
verilecek tutanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat onyediye, 

Kadar 110 uncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğ
ruya veya Ü seçim kurulları vasıtasiyle Yüksek Seçim Kuruluna itiraz 
edilebilir. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin 11 başkanlarıyle genel merkezleri veya 
bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7-) gün 
içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebi ile yapılan 
İtirazlar, seçimin sonucu hakkında Kesin karar vermek yetkisine sahip 
olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt ka-
demelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurul
lara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu 
itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin, 
adının, soyadının ve açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan va-

kıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi 
ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi, mümkün değil 
ise sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildiril
mesi lâzımdır. 

Bu şartlan haiz olmıyan dilekçeler reddolunur. 

SEKİZİNCİ KESİM 

Yüksek Seçim Kurulunun İşlem ve tedbirlerine karşı şikâyet. 
Madde 131 — Her türlü seçimin devamı sırasında, Yüksek Seçim 

Kurulunun İtiraz eylediği veya itiraz yolu ile verdiği kararlar dışında 
kalan işlemleri, tedbirleri ve sair muameleleriyle, bu kanunda başka bir 
mercie şikâyet veya başvurma yolu gösterilmemiş ve fakat alt kurulla-
rın görevleri sınırlarını aşmış olan veya bu mahiyette bulunan, kanuna 
aykırı hareketlerden dolayı 110 uncu maddede gösterilenler tarafından, 
yazılı olarak, doğrudan doğruya, Yüksek Seçim Kuruluna şikâyet olu
nabilir. 

Yazılı şikâyetlerin 112 nci maddedeki şartları ihtiva etmesi lâzım
dır. Bu şikâyetler üzerine. Yüksek Seçim Kurulunca derhal ve kesin ola
rak karar verilir. 

Tetkik ve tahkik usulü 
Madde 132 — Yüksek Seçim Kurulu evrak üzerinde, incelemeler 

yapar. Ayrıca lüzum gördüğü bilcümle tahkik ve her türlü tetkik işlem
lerini de yapar. Gerekli mercilerden her türlü bilgi ve belgeleri ister. Bu 
mercilerin, en kısa bir zamanda ve en geç yedi gün içinde istenilen bilgi 
ve belgeyi vermeleri mecburidir. 

Kurul başkanı, lüzum ve ihtiyaca göre, bu işlerde çalışmak üzere, 
Yargıtay ve Danıştay memurlarını da vazifelendirebilir. 

İtiraz dilekçesinin bir sureti, tutanağına itiraz edilene tebliğ olunur. 
Tutanağına İtiraz olunan kimse, İsterse yazı İle savunabileceği gibi, isteği 
üzerine, Yüksek Seçim Kurulunun tâyin edeceği günde bizzat veya bir 
vekil marifetiyle kendini kurul huzurunda savunabilir. Kurul, yapılan 
itiraz ve ihbarları kendisine verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde 
bir karara bağlar. 

Kurulun karan kesindir. Aleyhine hiçbir mercie ve kanun yoluna 
başvurulamaz. 

Seçimin özelliğine göre seçim sonuçlan hakkında kesin karar ver
meye yetkili mercie yapılacak itirazlarda da yukarıki 1 inci ve 3 üncü 
fıkralar hükümleri uygulanır. 

Ancak, bu kurul itirazları on beş gün içinde kesin karara bağlar. 
Yukarıki fıkralarda yazılı kararlar aleyhine hiçbir mercie ve ka

nun yoluna başvurulamaz. 
Tutanakların iptali halinde özel kanunlarındaki hükümler uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Seçim suçları ve cezaları 
Kurallara karşı suçlar 

Madde 133 — Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve su
rette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek, bu kanunda yazılı 
kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına mâni olanlar, bir 
yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beş yüz liradan ki bin beş yüz 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiiller, silâhla işlenirse, verilecek hapis ce
zası üç yıldar aşağı olamaz. Bu fiiller, içlerinden en,az biri silâhlı olan 
üç kişi tarafından ittifak edilerek işlendiği veyahut aralarında ittifak 
olmasa bile içlerinden en az ikisi silâhlı bulunan üçten fazla kimseler 
tarafından yapıldığı takdirde beş yıldan aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

Kurulların tedbirlerine riayetsizlik 
Madde 134 — Her kim seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin 

düzenli olarak yürütülmesini sağlamak maksadı ile, bu kanunda yazılı 
kurullar veyahut -kurul başkanları tarafından alman karar ve tedbirlere, 
ihtara rağmen riayet etmezse on günden bir aya kadar hafif hapis ve 
elli liradan iki yüz elli liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Her hangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını 
zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet 
veren kimselere bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 
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Yukarıda yasılı fuller, görevli kimseler tarafından işlendiği ve Türk 
Ceza Kanununa göre daha ağır bir sus teşkil etmediği takdirde, birinci 
fıkrada yazılı halde Us aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı halde de 
altı aydan bir seneye kadar hapla cezası ile cezalandırılır ve bunlara 
muadil kamu hizmetlerinden memnuiyet cezası da hükmolünur. 

Kurul üyelerinin göreve gelmemesi 
Madde 138 — Kurullara seçildiği halde haklı bir sebep olmaksızın 

vazifesi başına gelmiyenler beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar 
ağjr para cezasiyle cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep ol
maksızın terk edenler, iki aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz lira
dan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para oezası ile cezalandırılın 

Araç ve gereçlerin vaktinde gönderilmemesi 

Madde 137 — Seçim kurulları başkan ve üyelerinden her hangi 
biri veya bu kanunda yazılı işlerden biri ile görevlendirilen kimseler 
sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri 
ve oy puslalarını, oy sandıklarım, oy zarflarım veya artan seçmen kart* 
larını ve kart listelerini veya maddi ve mali vasıtaları ve bilcümle se
çim araç ve gereçlerini yaktinde yerlerine göndermezler veya gönderil
mesine mâni olurlar veya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, bir 
yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beş yüz liradan ik i bin beş yüz 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve cezalarına muadil 
kamu hizmetlerinden yasaklık cezası da hükmolünur. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, altı aydan bir yıla kadar 
hapis ve ik i yüz elli liradan bin liraya kadar ağır para cefası hükme
dilin 

Madde 138 
Görevi savsama ve kötüye kullanma 

Bu kanunun tatbiki 41e görevli veya bu Kanuna göre 
görevlendirilen kimseler görevlerini her hangi bir şekilde savsadıkları 
veya kötüye kullandıkları takdirde bu kanunda ayrı bir ceza tâyin 
edilmemiş ise, Türk Ceza Kanununun bu suçlara ait cezaları altıda bir
den üçte bire kadar artırılarak hükmolünur. 

Memur olanların cezalan 
Madde 139 Müstakillen veya artırmaya tabi tutularak tâyin olu

nan cezaların ilişkin bulunduğu eylemler dışında kalan suçlarından do
layı, bu kanunla görevlendirilenlere verilecek cezalar altıda birden yarıya 
kadar artırılarak hükmolünur. 

Seçmen kütükleri Itazırhklarma ilişkin suçlar 
Madde 140 — Seçmen kütüklerinin düzenlenmesine esas teşkil ede

cek Olan krokilerle* binalar cetvelini ilce seçim kurulu başkanınca bildiri
len süre içinde dtizenliyerek vermiyenler veya kroki ve binalar cetvellerini 
seçmen kütüklerinin düzenlenmesine elverişli bir şekilde yap mıyanlar hak
kında fiillerinin mahiyetine ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güç
lüklerin derecesine göre Türk Ceza Kanununun 240 inci ve 230 uncu 
maddelerinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadar artırılarak hük
medilir. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi 

Bu kanunla görevlendirilmiş oldukları halde, beHı süre 
içinde ve şekillerine uygun olarak seçmen kütüklerini veya bunlara mü
teallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzenlemiyen veya muhafaza 
etmiyenler üç aydan iki yıla kadar hapis cezası İle cezalandırılırlar, 

Bu fuller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilme
mesi sonucu husule gelmiş ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
hükmolünur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden her hangi bir bölgede, 
seçmen kütüklerinin veya sandık seçmen listelerinin yakılması veya bu 
sebeple seçmenlerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş İse, birinci, fık
rada yazılı halde bir seneden iki seneye kadar, ikinci fıkrada yazılı hal
de de altı aydan iki çeneye kadar hapis cezası hükmedilir. 

Birden fazla seçmen kütüğüne kayıt 

Madde 144 — Birden fazla seçmen kütüğüne kaydolunan veya bile
rek bir seçmeni birden fazla seçmen kütüğüne kaydettirfenler, üç aydan 
bir seneye kadar hapla cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazüı suçlar, bu İşlerle görevlendirilenler tara
fından işlendiği takdirde, altı aydan ik i yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

Seçmen kütüğüne kaydolunmamaya teşvik 

Madde 145 — Seçme yeterliğine sahip olanların seçmen kütüğüne 
kaydolunmalarım önlemek ıfiaksadiyle teşvik ve telkinlerde bulunanlar 
üç ^aydaç altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Yukarıda yazılı fullerden dolayı seçmenler, seçmeq kütüğüne kay-
dolunmadıkları takdirde verilecek hapis cezası altı aydan bir seneye 
kadardır. 

Bû fii l ve hareketler cebir veya tehdit veya şiddet kullanarak vu* 
kubulduğu takdirde, yukarıki fıkralara göre verilecek cezalar İki kat 
olarak hükmedilir. 

Bu fiil ve hareketler, memur ve memur hükmünde olanlar tara
fından işlenirse, ayrıca 139 uncu madde hükmü de uygulanır. 

Sandık seçmen listeleri üzerinde işlenen suçlar 

Madde 146 — 141, 142, 143 ve 144 üncü maddelerde yazılı fiiller 
seçmen kütüklerinin düzenlenmesinden sonra sandık bölgelerine göre 
düzenlenecek olan sandık seçmen listeleri üzerinde işlendiği takdirde 
sözü geçen maddelerde yazılı cezalar verilir* 

Bandık seçmen listesine ilişkin suçlar 

Madde 147 — Asılması gereken sandık seçmen listelerini asraıyan 
veya vaktinden evvel indiren veya her ne suretle olursa olsun seçmen
lerin tetkikına imkân vermeyen veya bu listelere karşı yapılan itirazları, 
kabul etmeyen veya mercüne bildirmeyen görevliler hakkında üç ay
dan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Seçmen kütükleri, sandık seçmen listeleri ve diğer belgeler 
üzerinde işlenen suçlar 

Madde 14S — Tamamen veya kısmen sahte seçmen kütüğü veya 
sândık seçmen Üstesi tanzim eden veya bozan veya çalan veya yok eden 
kimse, üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır. 

Seçmen kütükleri veya sandık seçmen listelerine alt vesikaları 
çalan veya bozan veya yok eden veya tahrif eden kimseye de aynı ceza 
verilir. 

Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksadlyle seçmenlerin 
kimliklerini ispata yanyan her hangi bir belge üzerinde yukarıki fıkrada 
yazılı fiilleri işliyenler veya bu belgeleri saklıyanlar altı aydan iki yıla 
kadar hapla cezasiyle cezaiaııdınlır. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilme* 
mesi sonucu meydana gelmiş ise, verilecek ceza bir aydan altı aya kadar 
hapistir. 

Madde 143 — Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu 
yeterliği olmıyan bir başkasını her t\e suretle olursa olsun seçmen kü~ 
tüklerine kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanların seçmen kü
tüğünden silinmesine aynı şçkilde mâni olan veya seçme yeterliği bulu
nan birinin aynı fii l ve hareketlerle seçmen kütüğünden silinmesine 
sebep olan üç1 aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller ceb^r veya tehdit veya şiddet veya nüfuz 
veya tesir İcrası suretiyle yapıldığı takdirde faile verilecek ceza, bir 
seneden beş seneye kadar hapistir. 

Kütük düzenlemekle görevU Olanların suçlan 
Madde 142 — Seçmen kütüklerine yazılmak hakkı olmıyan bir seç

meni yaaan veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yâzmıyan veya 
kütüğe yazılmış olup da silinmesi gerekâı seçmenin adım ailmiyen veya 
silinmemesi gerektiği halde o seçmenin adım silenler ajtı aydan i k i yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve İtinanın 
gösterilmemesinden ileri gelmiş ise ik i aydan altı aya kadar hapis cezası 
verilir. 

Kurul ibyetertoıin kurul kararlarına riayetsizliği 

jfaddö 135 — Bu kanunda yaz^U kurutların çoğunlukla vermiş ol-
AAferı her çeşit kararlara riayet etmiyen kurul üyeleri, üç aydan bir 
nla kadar hapla cezam ila cezalandırdın 

Madde 141 

Seçme yeterliği ohntyatU&nn seçmen kütüklerine kaydı 
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Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı takdirde, yukarıki 
fıkrada yazılı ceza yarısına kadar indirilir. 

Propaganda toplantılarına dair suçlar 
Madde 149 — Her kim 51 inci maddede gösterilen heyetin kurul

mamış olduğu toplantıda söz alır ve söyler veya her hangi bir vasıta ile 
bir seçim propagandası toplantısına mani olur veya devamına imkân ver-
miyecek hareket ve tertiplerle onu ihlâl ederse bir aydan altı aya kadar 
hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılır. 

Toplantı heyetlerine karşı suçlar 
Madde 150 — 51 inci maddede y a z ı l ı heyeti kurmıyan veya haber 

vermiyen toplantı tertipçileri ve mezkûr maddede yazılı görevleri yap-
mıyan heyet üyeleri on beş günden üç aya kadar hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Yasak günlerde propaganda 
Madde 151 — Oy verme gününden önceki üç gün içinde ve oy 

verme gününde umumi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası 
için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla yayınlarda 
bulunanlar veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek 
veya oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahi
yette 3öz veya yazı ile propaganda yapanlar veya asılsız şayialar çıka
ranlar bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Haksız oy temini 
Madde 152 — Her kim kendisine veya başkasına oy verilmesi veya 

verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif 
ve vadeder veya verir, yahut resmi, umumi vazifeler veya hususi hizmet 
ve menfaatler vait veya temin ederse, üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır. Verilen, vait veya temin edilen menfaatler seç
menin seyahat, yemek, içki ve nakil masrafları veya hizmetlerinin mu
kabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukarda yazılı para, menfaat, vait veya hizmetleri kabul eden seç
men dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

Bu fiilleri, tehdit veya cebir veya şiddet kullanarak işliyenler hak
kında ceza, bir misli artırılarak hükmedilir. 

Oy kullanmaya engel olmak 
Madde 153 — Yukarıki maddede yazılı maksatlar için, o maddede 

yazılı suretlerle' seçmenleri toplıyanlar ve bir köy veya bir mahalle veya 
bir meskûn mahalden veya sair yerlerden sandık yerine gelmelerini mene-
denler hakkında, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunun veya sıfatının veya her hangi bir 
kimsenin haiz bulunduğu salâhiyetin suiistimali suretiyle işlendiği tak
dirde, verilecek hapis cezası bir seneden az olamaz. 

Adaylık hükümlerine aykırı hareketler ve propaganda 
yapamıyacak olanlar 

Madde 154 — Öze l kanunların adaylık koyma hususunda kabul 
ettiği esas ve şekillere uymaksızın adaylıklarını koyan memurlar ve yar
gıçlarla, adaylığını koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulunmuş ve 
bu istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen her hangi bir sebeple göre
vinden fiilen ayrılmadan veya resmî elbiseyle propaganda yapan veya 
bu mahiyette her hangi bir harekette bulunan subaylar, askerî memur
lar ve astsubaylar iki yüz elli liradan bin liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askeri şahıslar ve bu ka
nunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı memur ve hizmetlilerin, 
özel kanunlarına göre ilân olunan seçimin başlangıç tarihinden oy ver
menin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh 
veya aleyhinde propaganda yapmaları veya her hangi bir suretle telkin 
ve tesirde bulunmaları halinde de yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

63 üncü maddede yazılı yasaklara uymıyanlar üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

1 

Başbakan ve Bakanların yasaklara uymamaları 
Madde 155 — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı pasaklara uymı-

yanlar bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Sair propaganda suçları 
Madde 156 — Bu kanunda ayrıca ceza hükmüne bağlanmıyan ve 

kanun hükümlerine aykırı olan sair propagandaların failleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrası uygulanır. 

Matbua ve ilânların tahribi 

Madde 157 — Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına, 
ilânına veya asılmasına mani olanlar veya bunları tahrip edenler yüz 
liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Sandık düzeyli ve oy verme ile ilişkin suçlar 
Madde 158 — Sandık başında bu kanuna göre oy verme yönünden 

kendisine yükletilmiş olan Ödevleri ihtara rağmen yapmıyan seçmenler 
elli liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

Sandık başında müdahale ve ihtara riayetsizlik 
Madde 159 — Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık 

başından ayrılmıyan veya her hangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede 
bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse bir aydan bir yıla kadar ha-
pis cezasiyle cezalandırılır 

Seçmen olmıyanların oy vermesi 
Madde 160 — Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olma-

dığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eder veya verirse üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren 
altı aydan iki seneye kadar hapis ve ikiyüz elli liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıkta da oy vermeye 
teşebbüs eden veya veren kimse hakkında da ikinci fıkra hükmü uygu
lanır. 

Oy sandığı üzerinde suçlar 
Madde 161 — Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde 

her ne sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığının yerini değiştirenler, 
yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya 
içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kim-
se, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz elli liradan ikibin beşyüz 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hile ile işlendiği tak-
dirde hükmedilecek cezaya bir misli zammolunur. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların oy puslaları 
üzerinde işlenecek suçlar 

Madde 162 — Siyasi partilerin veya bağımsız adayların oy puslala-
rını veya seçime mütaallik her türlü evrakı zapt veya imha eden veya 
bozan veya oy verme yerine götürülmelerine veya dağıtılmalarına mani 
olanlar altı aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu fiiller cebir veya şiddet veya tehdit veya hile ile veya içlerin
den biri silâhlı olan birden fazla kimseler tarafından veyahut meskene 
veya siyasi parti binalarına her ne suretle olursa olsun girerek işlenirse 
bu maddede yazılı cezalar bir misli eklenerek hükmolünur. 

Bu fiiller resmî sıfatı haiz olanlar tarafından işlendiği takdirde yu
karıki fıkrada' yazılı ceza verilir. 

Kurul başkan ve üyelerinin seçim işlerini bozması 
Madde 163 — Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri 

kanuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin yapılmasını veya oy 
verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin but
lanına bilerek sebebiyet verirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin 
liradan beşbin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bunlar seçim neticelerim ilân etmezler, tutanağı asmazlar veya ka
nunen vermeye mecbur oldukları tutanak suretlerini vermezlerse aynı 
ceza ile cezalandırılırlar. 

Oy verme sonucuna tesir edecek haller 
Madde 164 — 1. Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını 

koydukları sandık seçmen listesine gelmiyenler adına sahte imza atmak, 
mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa 
oy atar veya attırır ise altı aydan iki seneye kadar hapis ve iki yüz elli 
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liradan ikibin beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmî memurlar tarafından 

İşlendiği takdirde; yukarıki fıkrada yazılı cezaya yarığı eklenerek hük
medilir. 

3. Her kim, herhangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder ve
ya ettirir veya seçim tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte olarak 
tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, üç yıldan yedi yıla kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır. 

4. Yukarıki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üye
leri ve resmî memurlar tarafından işlendiği takdirde haklarında verilecek 
ceza beş yıldan on yıla kadar ağır hapistir. 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri işlemeye, herhangi 
bir suretle icbar ederse üçüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya 
kadar artırılarak hükmolunur. 

Eğer bu fi i l kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temi
ni veya vadi suretiyle meydana gelmiş' ise, kurul -mensuplariyle menfa
at temin veya vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza üçte 
birden yarısına kadar eklenerek hükmedilir. 

itirazları ve şikâyetleri kabul etmemek 
Madde 165 — Bu kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi ta

nınanların bu yoldaki müracaatlarını tutanağa geçirmeye mecbur ol-
dukları ahvalde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri 
bir aydan bir yıla kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Kötü niyetle İtiraz 
Madde 166 — Seçim sonunda seçilenlere verilen tutanaklara veya 

seçilenlerin yeterliğine makbul bir sebep olmaksızın ve kötü niyetle i t i 
raz edenler bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kötü niyetle şikâyet 
Madde 167 — Oy vermenin yolunda cereyanını veya seçim kurulları

nın vazifelerini selâmetle görmelerini yahut sayım neticelerini geciktir
mek gibi kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar hakkında yukarıki 
madde hükmü uygulanır. 

Çeşitli hükümler 
Madde 168 — Kurullarca düzenlenen ve oy verme ve seçim netice

lerini gösteren tutanakların asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran kimse 
hakkında bir aydan üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Resmî makamların bildirilerine karşı işlenen suçlar 
Madde 169 — Her kim, seçim muamelelerine ait olmak üzere mer

cileri tarafından yayınlanan beyanname ve tebliğlerin, ilân ve asılmasına 
mani olur veya bunları yırtar veya bozar veya kaldırırsa bir aydan üç 
aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

İçki yasağına aykırı hareketler 
Madde 170 — Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık 

yerlerde, umumi mahallerde ispirtolu içki verenler, satanlar veya içen
ler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki sa
tanlar veya alanlar ik i yüz elli liradan bin liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılır. 

Silâh taşıyanlar 
Madde 171 — 79 uncu maddenin koyduğu' silâh taşıma yasağına 

aykırı hareket edenler hakkında 6136 sayılı kanun hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle ik i yüz elli liradan bin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Kovuşturma usullerine aykırı hareket 
Madde 172 — Kovuşturma ve soruşturma usullerini gösteren mad

dedeki yasaklara aykırı hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

SEKÎZİNCt BÖLÜM 

Kovuşturma usul ve şekilleri 
Kovuşturma ve soruşturma zamanı 

Madde 173 — Seçim işleriyle görevlendirilenlerin oy verme günü 
ile bundan önceki yir isledikleri bu kanunda yazılı se-

çim suçlarından ötürü bağlı bulundukları kurullarca düzenlenmesi gere
ken seçim tutanaklarının tanzim edildiğinin ertesi günü kovuşturma ve 
soruşturma yapılır. 

Bu müddet içinde ağır cezayı gerektiren suçlarla, infazı muktazi 
hükümler ve merciinden sâdır olmuş tevkif kararları ve 3005 sayılı ka
nun hükümleri gereğince asliye mahkemelerinin görevine giren ve de-
lillerin kaybolması gibi sebeplerle gecikmesinde mazarrat umulan cü
rümlerden başka hiçbir sebepten dolayı bir, seçmen hakkında kovuştur
ma ve soruşturma yapılamaz ve oy verme günü ile ondan önceki üç gün 
içerisinde seçmenin hürriyetini ve oy verme imkânını kaldıracak veya 
tahdid edecek idarî ve malî hiçbir tedbir alınamaz. 

Genel hükümlerin uygulanması 
Madde 174 — Bu kanunda yazılı suçlardan birini işliyenler veya bu 

kanunun uygulanmasına taallûk edip de genel hükümlere göre ceza
landırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun hak
larında umumi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık soruşturması Cumhu
riyet Başsavcısı, gerekli görüldüğü halde ilk soruşturma, Yargıtay Bi
rinci Başkanının görevlendirdiği Yargıtay üyesi ve yargılama. Yargı-
tayın yetkili Ceza Dairesi tarafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını Başsavcı kendi yardımcılarına da yaptıra
bilir. Ancak, kamu dâvasını açmak ve kovuşturmaya mahal olmadığına 
karar, vermek Başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında Başsavcı tarafından İstenilen, tev
kif, tahliye, zabıt ve aramaya ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi 
tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuşturmaya mahal olmadığına dair veıilen 
karar İle yukardaki fıkralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından hazır
lık ve ilk soruşturmalar sırasında verilecek kararlara karşı vukubulan 
itiraz, Yargıtay Birinci Başkanının görevlendirdiği bir daire başkanı 
tarafından tetkik olunarak karara bağlanır. 

İlk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi tarafından verilecek karar
lardan umumi hükümlere göre tasdik ile tekemmül etmesi icap eden
lerin tasdik mercii, görevlendirilmiş olan Yargıtay Daire Başkanıdır. 

Yargıtay Daire Başkanının tasdiki ile tekemmül eden kararlara 
karşı yapılacak itirazlar Yargıtay Birinci Başkam tarafından tetkik edi
lerek karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruşturmasının yapılması ve 
kamu dâvası açılması - ve son soruşturma açılmasına karar verilmesi o 
ile en yakın i l merkezindeki vazifeli Cumhuriyet Savcısı ve sorgu yar-
gıcı ve yargılamaları o yerdeki görevli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

gereğince şikâyetname vermek suretiyle kamu dâvasını tahrik ve müda
hale edebilirler. 

Kovuşturma usulü 
Madde 175 — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı ağır cezayı ge

rektiren cürümlerden gayrısında 173 üncü maddede yazılı müddetlere 
riayet edilmek şartiyle bu kanunda yazılı suçlardan dolayı 3005 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde kovuşturma yapılır. 

Seçim zamanında cevap hakkı 
Madde 176 — Seçim süresi içinde özel ve tüzel kişilerin haysiyet 

ve şerefine dokunan veya menfaatini bozan yahut kendileriyle ilgili ha
kikate aykırı hareketler, düşünceler ve sözler izafesi suretiyle açık veya 
kapalı şekilde bir mevkutede yapılan yayından dolayı o özel ve tüzel 
kişiler 5680 sayılı kanunun 143 sayılı kanunla değiştirilen 19 uncu mad
desine göre cevap vermek veya düzeltme istemek hakkına sahiptirler. 

özel ve tüzel kişiler cevap ve düzeltmeyi bulundukları yerin sulh 
yargıcına da verebilirler. Ücretini öderlerse metin telgrafla da bildirilir. 

Ancak oy verme gününden önceki 7 nci günden sonra sulh yargı
cının kararı ile yetinilir. 

Yukardaki fıkralara riayet etmiyenler hakkında Basın Kanununun 
hükümleri uygulanır. 

Kurulda görevli yargıcın bakamıyacağı dâvalar 
Madde 177 — İl ve ilce seçim kurulu başkan ve üyeliklerini yapan 

yargıçlar kendi çevreleri içinde vukua gelecek seçim suçlarına mütaallik 
dâvalara bakamazlar. 
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Aynı mahalde bü dâvaları görecek başka yargıçlar bulunmamam 
veya mahkemenin teşekkül edememesi halinde mezkûr dâvalara bu ma
halle en yakın yargı çevresinde bulunan aynı derecedeki mahkeme veya 
vazifeli yargıç tarafından bakılır. 

Tutanakların delil kıymeti 

flfeçim suçu 

Madde 170 Bu kanuna göre seçim suçundan maksat, seçim işle
rinde t>u kanun hükümleri uyarınca görevlendirilmiş bulunan kimselerin 
bu görevleri dolayısiyle iŞlemiş oldukları fi i l ve hareketlerle her kim 
tarafından işlenirse işlensin bu kanuna aylan bulunan fii l ve hareket
lerdir. 

<Dâva süresi 

Madde 180 —• Seçim suçlarından doğan kamu dâvası, seçimin bit
tiği tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapı
lamaz. 

Kamu dâvasının açılması İzin veya karar alınmasına bağlı olan sus?-* 
larda İzin veya kararın alınması için yapılan müracaat tarihi ile izin 
veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre dâva süresi hesabına 
katılmaz. Ancak, bu süre üç ayı geçemez. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
Seçim giderleri 

Madde 181 — Seçim Giderleri, genel bütçeden ödenir. Bunun için 
gerekli ödenek Adalet Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 

Bu Ödeneğin harcanmasında, birinci derece ita âmiri, Yüksek Se
çim Kurulu Başkanıdır. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken her türlü harca
maların ita âmiri i l ve ilce seçim kurulları başkanları olup tahakkuk 
İşlemleri Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

Madde 182 

ödenecek Ücretler 

Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle bu kanun gere
ğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya dı
şındı çalıştırılacak memur ve hizmetlilere verilecek ücretler ve hariçten 
alınarak çalıştırılacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve miktarlara göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol mas
rafları Harcırah Kanunu hükümlerine göre verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hükümlerine göre harca
nacak seçim giderleri Ödeneğinden yeter miktarı i l ve ilce seçim kurul
ları başkanları emrine gönderir. 

Bu kanunun uygulanması için gerekli yerlere başka yerlerden yetki 
verilerek gönderilen yargıç sınıfından olanlara bu sebeple yapılan öde
meler saklıdır. 

Saimalma ve avans 
Madde 183 — Bu kanun gereğince yapılacak İşler İçin lüzumlu her 

türlü levazım ve îmai ettirijeeek eşya ve taşınla giderleri miktarı neye 
baliğ olursa olsun 2490 sayılı kanunun 46 nci maddesinin (A) fıkrası 
hükümleri dairesinde pazarlıkla yapılır. İlân mecburi değildir, 

Her çeşit seçim giderleri için i l ve ilce adalet daireleri mutemetle
rine 11 ve İlce seçim kurulları başkanlarının tasvibi ile ayrıca üç bin 
liraya kadar avans verilir. Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen 
miktara kadar yeniden avans verilebilir. 

Seçim eşyasının muhafazası 
Madde 184 ~ H, ilce Ve sandık kurullarına alt mühürler, seçim iş

lemlerine taallûk eden tutanaklar, matbu defterler veya sair evrak i l , 
ilce adalet daireleri emanet memurluklarında ve oy sandıkiariyle kapalı 
oy verme yerlerinin eşya ve malzemesi köylerde muhtaruklarca ve ka» 
s&ba ve şehirlerde belediyelerce muhafaza olunur* 

Geçici Madde 3 *~ İçişleri Bakanlığı bütçesinin 418 İnci bölümün
deki seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme giderleri ödeneği olan 
1 500 000 lira* Adalet Bakanlığı bütçesinin 420 nci bölümüne aktarılır 
ve eklenir. 

Geçici Madde 3 — Bu kanunun 19 uncu ve 23 üncü maddelerinde
ki, siyasi partilerin onbaşı il çevresinde 11 ve ilce teşkilâtı kurmuş olma
ları hükmü saklı kalmak şartiyle, bu teşkilâtı altı aydan beri kurmuş 
ve ilk genel kurul toplantısını yapmış bulunmak kayıtlan, bu kanunun 
yayınlanmasından sonra yapılacak her türlü seçimlerde bir defaya mah
sus olmak üzere aranmaz. 

Geçici Madde 4 — 157 sayılı kanunun 2 nci ve 18 İnci maddelerine 
göre, Anayasama halkoyuna sunulmasında, bü kanun bükümleri uygular 
nır. 

ONBÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Son hükümler 
Kaldırılan kanunlar 

Yürürlük 
Madde 188 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütmekle görevli maJcbm 
Madde 189 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

28/4/1961 

Madde l t 8 — Bu kananda yazılı «uçlardan ağır cezayı gerekti
renlerin gayrcsrada kurullarca tanzim edilen tutanaklar sahtelikleri sabit 
oluncaya kadar muteberdir. 
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Madde 187 — Ö545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile onu ta** 
dil eden 6272, 6438, 7037 ve 7053 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Geçici Madde 1 —# Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren : 

A ) Üç gün içinde Yükaek Seçim Kurulu teşekkül eder, 
B> Yedi gün içinde i l ve İlce seçim kurulları teşkil olunur. 
Bundan sonra, kütüklere dair Kükünüer dairesinde işleme devam 

(olunur. 

O N U N C U BÖLÜM 

Geçim hükümler 

Madde 186 — Siyasi partiler oy prafası ve propaganda işleri için 
İhtiyaç duydukları kâğıdı Devlet fabrikalarından veya Devlet sermayesi
nin iştiraki olan fabrikalardan temin etmek isterlerse bedeli kendileri 
tarafından «denmek şartiyle Yüksek Seçim Kurulu, partilerin 6u istek
lerini yerine getirir. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda, resmi makamlar ve fabrika* 
lar nezdinde, yapacağı talepler süratle ve her çeye tercihli olarak yerine 
getirilir* 

Siyasî partilere kâğtt ihtiyacı 

Muaflık 

Madde 185 — Bu kamımın uygulanmasında, yapılacak müracaat
lara ait her türlü evrak ve vesikalar ile kurullarca verilecek kararlar 
resim ve harçtan muaftır, 



M. S* B* 1 No» lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

80 ton taze bamya satın alınacaktır. Tahmini tutarı 54000 lira olup 
gefiiei teminatı 8950 liradır. İhalesi 16/5/1961 günü saat 11 de kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 15 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale 
edilebilir. JBvsef ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Âmir-
lifimde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 

1424 /4-3 

50 ten Domates satın alınacaktır. Tahmini tutarı 32500 lira olup 
gemici teminatı 2438 liradır. İhalesi 12/5/1961 günü saat 11 de kapalı zarf 
üe aliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

1425/4*3 

800 ton taze ayşe kadın fasulye satın alınacaktır. Tahmini tutarı 
800.000 Ura olup geçici teminatı 15.750 Uradır. İhalesi 10/5/1961 günü 
saat 11,30 da kapalı zart usuliyle yapılacaktır. 100 tonluk partiler ha* 
linde ayn ayrı İsteklilere İhale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komis
yonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Baş
kanlığına vermeieil. 

1431/4-3 

80 ton taze fasulye satın alınacaktır. Tahmini tutun 27.000 lira 
olup geçiei teminatı 2025 liradır. İhalesi 13/5/1961 günü saat 11 de ka
pak zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

1432/4-3 
• i 

gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi komisyonda ve İstanbul 
Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

1572 /4-2 
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Kapalı zarfla 10 ton muhtelif çivi satın alınacaktır. Muhammen be
deli 23.000 lira muvakkat teminatı 1.725 liradır. İhale 23 Mayıs 1961 
Salı günü saat 11' de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri lâzımdır. 
Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve 
İstanbul Lv. A . ligi ilan kısmında görülür. 

1619 / 4-1 

Kapalı zarfla elektrik cihazı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
25.000 lira muvakkat teminatı 1.875 Uradır. İhalesi 22 Mayıs 1961 Pa
zartesi günü saat İ5 de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mek
tuplarını bir saat evvel Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecik
meler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. 
A . ligi İlân kısmında görülür. 

1620 / 4-1 

M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapan zarf usulü ile Comednoreast karargah binası imal inşaatı 
yaptırılacak. Keşif bedeli 2,657.655,37 lira olup geçici teminatı 99.500 
Uradır. İhalesi S/5/1961 Pazartesi gönü saat 11.00 de komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve İst 
Lv. Amirliğinde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Deniz İnş. Grp. 
Bşk. na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 
saydı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkan* 
ügma vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir 
suretle kabul edilmez. 

300.000 aded yumurta satın alınacaktır. Tahminî tutar ı 72.000 lira 
olup geçici teminatı 3.850 Uradır. İhalesi 10/5/1961 günü saat 11 de ka
palı sarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına verme
leri. 

1438/4-3 

20.000 bidon içme suyu satın alınacaktır. Talimini tutar ı 29.000 
lira olup geçici teminatı 2.175 liradır. İhalesi 12/5/1961 günü saat 11,30 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına ver
meleri 

1464 /4-3 

M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 10.000 kilo üstüpü satın alınacaktır. Muhammen be
deli 43500 lira muvakkat teminatı 3263 liradır. İhalesi 16/5/1961 Salı 
güttü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 
bir saat evvel komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul 
edilmez. Evsaf ve şartnamesi komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliği ilân 
kısmında görülür. 

1571 /4-2 

Kapalı zarfla 4 kalem şalter satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
28790 Ura muvakkat teminatı 2160 liradır. İhalesi 17/5/1961 Çarşamba 
gttntt saat 11 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektupla
rını İhale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri lâzımdır Postada 

1397 /*-4 

Seğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Levazım Müdürlüğünden: 

1 -t- Bakanlığımız Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Teşkilâtı ihtiyacı 
için 100.000 kapsül Chloraamphenicol kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 50.000 Ura olup i lk teminatı 8750 
liradır. 

3 — Şartnamesi 250 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür
lüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltme 17/5/1961 Çarşamba günü saat 15 de Bakanlıkta top
lanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 
nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı zarf
larım eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, 

A — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 
îl&n \>lunur. 

1521/4-1 

Bolu Vali ve Belediye Reisliğinden: 

1 — Belediye Sarayının 500.000 lira keşif bedelli I. kısım İnşaatı 
kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Muvakkat teminatı 23.750 lira olup ihalesi 18/5/1961 Perşembe 
günü saat 15 de Belediye Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin Belediyeye ik i gün evveline kadar 
müracaatla yeterlik belgesi almaları ve İhale Kanununun tarifatı daire
sinde hazırlayacakları mektuplarım ihale günü saat 14 e kadar Beledi
ye Riyasetine teslim etmeleri ilân olunur. 

1530 / 4-1 

I MAYIS 19fil (Reamî Gazette) Sange: 3977 

İLANLAR 



Sahîfe: 2978 (Resmi Gazete) 2 MAYİS 1961 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak İş : Danıştay Başkanlığı binasındaki elektrik tesisatı 
nın yenilenmesi. 

Keşif tutarı : (75.853,30) lira. 
Teminat miktarı : (5.043) lira. 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 22/5/1961 Pazartesi günü saat (16) 

da Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü 
ile ihale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İhale gününden en az üç, 

gtn evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları ye
terlik belgesini Komisyona İbraz etmeleri şarttır. 

1539 / 4-2 

Davalıya dâva konusu vesika zirindeki imzanın kendisine ait olup 
olmadığı hususunda isticvap davetiyesi ve talimatı yazılmasına mah
kemece karar verilmiş olup dâvâlı adresinden ayrılmakla beraber de
ğişen adresini de bırakmadan semti meçhule gitmiş bulunduğundan 
2 nci isticvap davetiyesinin ilânen tebliğine ve duruşmanın 2/5/1961 
Salı saat 9-45 e bırakılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Bahadır Koray sözü edilen 1500 liralık senet zirindeki im
zanın kendisine ait olup olmadığının ve borcu bulunup bulunmadığının 
şayet imza veya borcu bulunmadığı takdirde muhakemenin muallâk 
bulunduğu gün ve saatte mahkemede hazır bulunmasına, aksi halde 
imzanın ve borcun kendisine ait olduğu hususunda karar İttihaz edile
ceği hususu ikinci İsticvap davetiyesine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

1495 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. den : 

Umumi Heyet toplantısı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 1960 yılı 29 uncu hesap 

devresine ait hissedarlar umumi heyeti, 27 Nisan 1961 Perşembe günü 
bankanın umum müdürlük binasında Müdürler Kurulu Başkanı Münir 
Mostar'ın riyasetinde toplanarak, gündemdeki maddeleri müzakere 
etmiştir. 

Müdürler Kurulu raporu okunduktan ve Lu husustaki izahat din
lendikten sonra, Bilanço ve kâr ve zarar hesabı tasdik edilerek, kanunen 
ilgili olanlar ibra edilmiştir. 

Neticede; 1960 »yılı safi kârının tevzi şekline göre beher hisseye 
gayrisâfi 12,— lira üzerinden Gelir Vergisinin tenzilinden sonra safi 
9,60 liranın tediyesi tekarrür eylemiştir. 

Bünü mütaakıp, biri B ve C diğer ikisi D sınıfından olmak üzere yıl 
İçinde İnhilâl eden murakıplıklara, Murakabe Komisyonunca intihab edi
len 3 murakıbın seçimleri tasdik olunarak toplantı son verilmiştir. 

1615 /1-1 

1960 senesi İçin hissedarlarımıza beher hisse itibariyle verilmesi 
Genel Kurulca kararlaştırılan Tl. 12,— kâr payının, Bankamız şubele 
rinin bulunduğu yerlerde şubelerimizce, ,bulunmadığı yerlerde de Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Şube ve ajanslarınca 2 Mayıs 1961 günün 
den İtibaren 30 numaralı kupon mukabilinde aşağıda gösterildiği şekilde 
ödenmesine başlanacağı ilân olunur. 

A - A, B ve C sınıfı hissedarlarımıza Tl. 12,— 
B - Tüzel kişiliği haiz D sınıfı hissedarlarımıza Tl. 12,— 
C - Gerçek kişiliği haiz D sınıfı hissedarlarımıza Tl. 9,60 

1639 /1-1 

Elmalı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

1960/365 
Davacı Elmalı'nın Yuva Köyünden Hüseyin kızı Durmuş karısı 60 

yaşlarında Ayşe Akkaya vekili Avukat Aktan Güra tarafından, dâvalı 
aynt köyden Mehmet Bacak ve Denizli Vilâyeti Karcı Köyünden İbrahim 
Selçuk aleyhlerine ikame edilen İzaleyi şüyu dâvasının yapılan duruş-
ması sırasında : 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı dâvâlılardan İbrahim Selcuk'a 
12/4/1961 tarihinde duruşmada hazır bulunmak üzere ilânen tebligat ya-
pılmış olduğu halde mahkemeye gelmediğinden ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiştir. Karar veçhiyle dâvâlı İbrahim Selçuk'un duruş
manın muallâk bulunduğu 12/5/1961 Cuma günü saat 9.40 da Elmalı 
Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmasının temini gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1351 

Eskişehir Asliye 3 üncü Hukuk Yargıçlığından.: 

959/230 
Davacı Ertuğrul Gündüz tarafından dâvâlı Bahadır Koray aley 

hine ikame olunan 1500 lira alacak dâvasının yapılmakta olan duruş 
masında : 

Topraksu Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünden :Müdürlüğümüz tarafından Ayaş Kazası Ortabereket Köyünde, Bey
pazarı Kazası Başören Köyünde, Nallıhan Kazası Atça Köyünde birer su 
hoplama havuzu. Nallıhan Kazası Güzelöz Köyünde bîr Akedük ile. Zi
raat Fakültesi deneme tarlasında bir kanal yaptırılacaktır. 

1 — Yukarıda isimleri yazılı tesislerin keşif bedeli «59.619,00» lira 
olup muvakkat teminatı «4.230,95» liradır. 

2 — İhale- kapalı zarf usulü ile 12/5/1961 tarihinde saat 11.00 de 
Kavaklıdere Boylu Sokak" No. 93 de Müdüriyet binasında yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler hergün mesai saatleri içinde görülebilir. 
4 — İhale tarihinden üç gün evvel dairesinden ihaleye giriş, vesi

kası almak şarttır. 
5 — Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel komisyona 

serilmiş olacaktır. 
1567 / 4-3 

Müdürlüğümüz tarafından Çorum Vilâyetinin Merkez Kazasına 
bağlı Cemilbey Köyünde bir aded Akedük ile Çalıca, Karapınar köyle
rinde birer havuz, Hamidiye Köyünde bir sulama kanalı, Kargı Kaza-

nın Tekkesin ve Örencik Köyünde birer aded havuz, Bağözü Köyünde 
bir sulama kanalı, Osmancık Kazasının İnal Köyünde bir aded havuz 
yaptırılacaktır. 

1 — Yukarıda isimleri yazılı sulama tesislerinin keşif bedeli 
143.296,51» liradır. Muvakkat teminatı «8414 82» liradır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü ile 18/5/1961 Perşembe günü saat 11 00 
de Kavaklıdere Boylu Sokak No. 93 deki Müdüriyet binasında yapıla
caktır. 

3 — Bu işe ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde görü-
lebilir. 

4 — İhale tarihinden üç gün evvel dairesinden ihaleye giriş belgesi 
alması şarttır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona verilmiş olacaktır. 

1621 / 4-1 

Afyon Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1960/471 
Davacı: Afyon Çalışlar, Köyünden olup halen, Afyon Emniyet kad

rosunda Bekçi Yusuf Doğan 
Gaip dâvâlı : İzmir 4 üncü Askeri Cezaevinde hükümlü Fatma 

Doğan 
Dâvâlı Fatma Doğan adına çıkarılan tebligat bulunamadığından 

bahsiyle bilâ tebliğ İade edilmiş ve adresi tesbit edilememiş olup adı ge
çen gaip dâvâlıya yapılan aramalara rağmen bulunamadığından daveti
yenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Taraflar arasındaki boşanma dâvasının 16/5/196T Salı saat 9 00 a 
bırakılmış olduğu, yevmi muallâkı olan günde adı geçen davalının mah
kemeye bizzat veya bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde gıyap mü
essesesine başvurulacağından işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

1512 



2 MAYIS 1961 

Bayındırlık Bakanlığından 

(Resmi Gazete) Sahife: 3979 

Bakanlığımız ihtiyacı İçin 19 kalem muhtelif matbu evrak bastırı
lacaktır. 

İşin muhammen bedeli (8.500,—) sekiz bin beşyüz lira olup, geçici 
teminatı (637,50) altıyüz otuzyedi lira elli kuruştur. 

Eksiltme 16/5/1961 Salı günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdür
lüğünde toplanacak - Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve açık eksiltme 
usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname ile numuneler Malzeme Müdürlüğünde görü 
lebilir. 

isteklilerin beürü gün ve saatte lüzumlu evraklariyîe birlikte Ko : 

'misyonda lıazır bulunmaları ilân olunur. 
1588 / 4-2 

Bakanlığımıza ait üç aded kamyona karoser yaptırılacaktır, 
işin muhammen bedeli (102.000,—) .lira olup kati teminatı (12.700,—) 

liradır. 
Eksiltme 5/5/1961 Cuma günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Mü

dürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve pazarlık 
usuliyie yapılacaktır. 

Bu İşe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte lüzumlu evraklariyîe birlikte ko
misyonda hazır bulunmaları ilân olunur. 

1589 / 4-2 

Karayolları Umum Müdürlüğünden t 

Baraka yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Yol şantiyelerinde kullanılmak üzer*1 

yapılacak 13 barakaya ait ahşap ve çelik pano, kapı ve pencerelerin 
imâli ile Akköprü Transit Ambarına teslim işi keşi'f bedeli (296.298,39 * 
liradır. 

2 — Eksiltme günü : 15/5/1961 Pazartesi günü saat 16 da Anka 
ra'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında Yapım - Bakım Daire?» 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Karayolları Umum Müdürlüğü binasının 2 
ncl kat, 32 No. lu Tesisler Reis Muavinliği odasında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 
a) isteklilerin 1961 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü dal 

resinde (15 602.—) liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 9/5/1961 Sah günü mesai saati sonuna ka-

dar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat 
kabul olunmaz) ve dilekçelerine: Bayındırlık Bakanlığı veya Karayol
ları mOtaahhttük karnesi Î1P 23 750.— Îİraîîk banka referansı, plân VP 
teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini, istenilen baraka İş
lerini yapabilecek bir atelvenin sahibi olduklarına veya böyle bir atelye 
sahibi ile ortaklıkları yahut anlaşmaları bulundurma dair tasdikli bel
geyi bağlamaları ve bunu teçhizat beyannamesinde göstererek bu iş İçin 
yeterlik belgesi almaları, 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen, izahat dairesinde 
hazırhyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzım. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

1476 /4-3 

3 — Taliplerin belirtilen gutt, saat ve yeıue it-miıieu ıiutkbuz v^ya 
mektupları ve diğer belgesiyle birlikte Komisyona başvurmaları ilân 
olunur. 

1538/t-ö 
1 

Mevcut fennî ve .idarî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dahilinde 
5650 metre muhtelif yeraltı kablosu ile 3000 metre muhtelif Antigron 
NBU kablo kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tahmini bedeli 
•J43.496,—, muvakkat teminatı 13.424,80 Uradır. 

Eksiltme ve ihale 16 Mayıs 1961 Salı günü saat 16 da Merkezde 
Malzeme Şubesi, Müdürlüğünde yapılacak, talipler şartnameyi aynı yer-
•len bedelsiz olarak ötemin edebileceklerdir. 

Taliplerin usulüne göre hazırhyacakları zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin 
muteber sayılmayacağı duyurulur. 

1583/4-3 

Tahmini bedeli 8.000,—, muvakkat teminatı 600,— lira olan 1954 
Tiodeli bir aded Willys Pick-Up 22 Mayıs 1961 Pazartesi günü saat 16 
la Merkezde ̂ Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü İle satı-
acaktır. Vasıta Ankara'da - Akköprü Karayolları Transit Ambarı saha-
-^nda,'şartnamesi aynı yerde Ayniyat Muhasipliğinde görülebilir. Talip-
'( jrin usulüne göre hazırlayacakları zarflarım ihale saatinden bir saat 
ince Komisyona vermeleri, postadaki gecikmelerin muteber olmayacağı 
duyurulur. 

1618 / 4-1 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 

Hurda oto dış lâstiği satılacaktır. 
Akköprü - Ankara 

22/3/1961 tarihinde ihaleye çıkarıldığı halde satışı yapılmayan 851 
nded hurda oto dış lâstiği yine 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde sa
tılacaktır. 

ihale 12/5/1961 Çarşamba günü saat 15,30 da Atelye Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli 24.035,75 T.L. olup muvakkat teminatı 
802,68 T. L. dır. 

Bu teminat Karayolları Umum Müdürlüğü Merkez sorumlu Say
manlığına yatırılacaktır. 

Bu işin şartnamesi ve ebad listesi bedelsiz olarak Komisyon Baş
kanlığından temin edilebilir. 

İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline fSaat 
4 30) a kadar Komisyona vermeleri şarttır. Postada vukubuîacak gecik
meler nazara alınmaz. 

1520 / 4-1 

Kozan Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/332 
Kozanın-Ayşe Hoca Köyünden Ali kızı Ali karısı .Elmas Karataş 

vönünden Nuri Tşık ve 41 arkadaşı aleyhine açılan taksim dâvasının 
Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması sıra
sında : 

Mahkemece verilen karar gereğince dâvâlılardan Sarız Kazasının 
Yalak Köyünden Mehmet oğlu Bekir Bozdoğan'a 'evvelce davetiye teb
liğ edilmiş olup şimdi ise adresi meçhul bulunduğundan gıyap kararı 
verine kaim olmak üzere adı (geçen dâvâlının duruşmanın bırakıldığı 
2/5/1961" günü saat 9 da Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bu
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi lüzumu İlânen teb
liğ olunur. 

1494 

1 — Birinci hamur kâğıdı İle kaplık brtstoî kartonu İdarece veril
mek üzere 3500 cilt a959 Trafik Kazaları) adlı kitap baskı işi açık ek
siltmeye konulmuştur. Tahmini bedeli 8.000,—, geçici teminatı 600,— Tl 
sidir 

2 — Eksiltme ve ihale 11 Mayıs 1961 Perşembe günü saat 10 dn 
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, şartnamesi avn 
yerden bedelsiz olarak temin edilecektir. Numunesi ancak dairede görü
lebilir. 

Bursa Yenişehir Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/406^ 
Bursa Yenişehir Tabakhane Mahallesinden Ahmet oğlu Recep Ak-

man tarafından karısı Tenzile Akman aleyhine açılan boşanma dAvasmm 
vapılan duruşmasında : Dâvâlıya dâvanın İlânen tebliğ'ne lüzum hasıl 
olduğundan ve duruşmanın da 9/6/1961 saat 9 a taük edildiğinden muay-
ven gün ve saat de Tenzile Akman'ın mahkemede hazır bulunması İlân 
olunur. 
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SaMfeî 3980 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 0 

Cinsi Miktarı 
Muh. 
bedeli 

Geçici 
teminatı 

i - Yeşil yonca 
2 - 4 kalem temizlik 

malzemesi 
Sabun 
Soda 
Fay 
Bulaşık teli 

3 - Kömür nakil ve 
istifi 

500 Ton 85.000,— 5.500, 

ihale şekli 

Kapalı zarf 

1000 Kg. 1 
1500 Kg. [ 
750 Kt. f 
250 Ad. J 

1250 Ton 

5.437,50 407,85 Açık eksilt 

(Resmî Gazete) 2 MAYIS 1951 

binaen ilânen tebligat icrasına karar -verilmiş bulunduğundan H. U. M. 
K. nun 509 ve 510 uncu maddeleri hükmüne tevfikan işbu ilân tarihinden 
itibaren müddeti içerisinde bir cevap veya buna mütedair evrakı müsbite 
ile birlikte murafaaya gelmeniz veya bir vekil göndermeniz aksi tak
dirde gıyap müessesesine baş vuru lmıyacağından murafaanın gıyabınızda 
cereyan edeceğinin bilinmesi ve muhakeme gününün 13/5/1961 Cumar
tesi günü saat 9.00 a bırakılmış olduğunun bilinmesi ve işbu ilânın dave
tiye,, yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur, 

1314 

11.250, 843,75 Açık eksüt. 

Yukarıda müfredatları yazılı ihtiyaç maddeleri ve nakil işi 2490 sa
yılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye konulmuştur, ihaleleri 9/5/1961 
Sah günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapı
lacaktır. Kapalı zarfların en geç aynı gün saat 14 de kadar Komisyona 
verilmiş olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameleri görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere Enstitü bürosuna müracaatları. 

1492 / *-a 

DSİ Umum Müdürlüğünden : 
I ' - - | • J_, 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Eskişehir DSİ 3. Bölge mmtakasmda 
bulunan (Eskişehir ovası sulaması tevsii İnşaatı) olup, muhammen ke
şif bedeli, birim fiatları esası üzerinden (3.950.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme 16/5/1961 Sah günü saat (15) de Ankara, Meşrutiyet 
Cad. Konur Sokak No. 42 de DSl Proje ve İnşaat Dairesi Reisliği binası 
içinde toplanacak olan DSl Merkez Eksiltme Komisyonu odasmda ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri (100,—) lira bedel mukabilinde 
DSl Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSl Umum 
Müdürlüğüne (132.250,—) lira geçici teminat vermeleri ve 10/5/1961 
Çarşamba akşamına kadar dilekçe ile DSl Proje ve inşaat Dairesi Re
isliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. İş
bu tarihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge ve
rilmez. İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 13/5/1961 Cumartesi 
sabahından itibaren Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek 
Öğrenebilirler. 

Postada vâki gecikmeler ve ^telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 — isteklilerin, idareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyannamesi, makina ve teçhizat. beyannamesi ve taahhütleri altmdaki 
İşleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından veya 
DSİ den alınmış müteahhitlik .karnelerini, karneleri yoksa idareden ala
rak dolduracakları Iş Beyannamesini ve bu beyannamede yazılı işleri 
tevsik eden evrakı müsbitelerini, iştirak belgesi almak üzere verecekle
r i dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin, asgari 3/4 Yd.s lük bir aded ekskavatör, 1 aded 
buldozer, 2 aded keçiayağı silindir ve çekicisi, 1 aded biçer, 5 şer tonluk 
5 eded kamyonu temin edeceklerini tevsik eden belge ile bu makinaları 
mukavelenin imzası tarihinden itibaren, 'en geç bir ay zarfında çalışır 
vaziyette işbaşında bulunduracaklarma dair usulü veçhile tanzim edil
miş bir tahhütnameyi, iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye 
eklemeleri şarttır. 

7 — isteklilerin, teklif mektuplarmı 2. maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSl Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
1604 / 2-1 

Afyon İcra Tetkik Merciinden : 

1960/98 
Alacaklı Afyon Öğretmenler Yardımlaşma Derneğine izafetle Baş

kanı Hüseyin Reel vekili Avukat Dr. Ahmet Şensoy'un borçlu istanbul 
Beşiktaş Akaretler Caddesi No. 29 da Ses Sanakârı Tülin Korman nez-

dinde Mehmet Kocadağ aleyhine açtığı ref'i itiraz dâvasının yapümakta 
olan murafaasında :. 

Yukarıda adı yazılı Mehmet Kocadağ vâjcı aramalara rağmen ad
resinin bulunamadığından adına çıkarılan meşruhattı davetiye bilâ teb
liğ iade edilmiş ve adı geçen borçlunun adresinin meçhul bulunmasına 

Afyon Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1960/1008 
Davacı Afyon Kayadibi Mahalesinden Hüseyin karısı Raslme Ak-

sungur vekili Avukat İhsan Tokman ile dâvâlı Afyon Bedrik Mahallesi 
nüfusunda kayıtlı olup Afyon Süğiün Köyünde oturur Mehmet oğlu Hü
seyin Aksungur aralarında mütehaddis boşanma dâvasının Afyon Asliye 
Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında : 

Dâvâlının adresi belli olmadığından davalıya ilân tariki suretiyle 
davetiye tebliğine karar verilmiş olduğundan karar gereğince' dâvâlı Hü
seyin Aksungur Mahkemenin bırakıldığı 23/5/1961 Sah günü saat 9 da 
gelmediği veya kendisini tenısiîen bir vekil de göndermediği takdirde 
gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 

1527 

Şiran Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

959/23 
Şıranım Giriftim Köyünden Mustafa karısı Şişan Demir vekili Avu

kat Fehmi Tuğ tarafından dâvâlılar Hilmi Güner ve arkadaşları aley
hine açılmış olan nüfus kayıt tashihi dâvasının yapılan muhakemesi sı
rasında * 

Dâvâlılardan Hilmi Güner adına ilânen davetiye tebliğ edildiği 
halde mahkemeye gelmediğinden adma ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiş olmakla adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 10/5/1961 tari
hinde mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında de
vamına karar verileceğinin tebliği ilân olunur. 

1528 

Sütçüler Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

E. No : 959/107 
K. No : 961/27 
Davacı Sütçülerin Selköşe Köyünden Şükrü kızı İbrahim karısı 

Ayşe Taşkıran vekili Avukat Hakkı Özsüt tarafından dâvâlı aynı köy
den Ecir oğlu ibrahim Taşkıran aleyhine açmış olduğu boşanma dâva
sının yapılıp bitirilen açık muhakemesi sonunda : 

Dâvâlı İbrahim Taşkıran'ın adresi meçhul bulunduğundan hüküm 
hülâsasının ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, taraflar arasında 
şiddetli geçimsizlik bulunduğundan boşanmalarına, 750 kuruş ilâm har
cının dâvâlıdan alınmasına, davacı tarafından yapılan (90.20) kuruş mah
keme' masrafı ile dâva/ıı vekiline takdir edilen (200) lira ücreti vekâletin 
keza dâvâlıdan alınarak 'davacıya verilmesine, ilân tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde temyiz edilmediği takdirde ilâmın kesinleşeceği ilânen 
tebliğ olunur. 

1532 

Elâzığ 1. Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/622 
Elâzığ İzzet Paşa M. Halil Apak tarafından aynı mahallede Hanefî 

Teker aleyhine açtığı 1500 lira alacak dâvasmın yapılan muhakemesinde. 
Dâvâlının ikametgâhının meçhul bulunduğu ve ilânen gazete ile 

davetiye tebliğine rağmen gelmediğinden gazete ile ilânen gıyap kararı 
tebliğine ve muhakemenin 23/5/1961 günü saat 9 a talikma ve davalının 
yevmi muayyen de hazır bulunmadığı veya bir vekil göndermediği su
rette hakkındaki muhakemenin gıyabında devam edeceği gıyap karan 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur, 

1537 



2 MAYIS im (Ream! Gtaete) Sah if e: 3981 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden: 

3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 
5380 sayılı kanun hükümlerine göre Bankamızca çıkarılan % 5 faizli 
Beşinci Tertip 30 Milyon Liralık Tahvillerin sekizinci itfa keşidesi 
20/4/1961 tarihinde noter huzuriyle Bankamız Umum Müdürlük binasın
da yapılmıştır. 

Bu çekilişte kur'a isabet eden tahvil numaralan aşağıda gösteril
miştir, îtfa bedellerinin ödenmesine, 22/5/1961 gününden itibaren bütün 
Şube ve Ajanslarımızda başlanacağı ilan olunur. 

Beşinci tertip tahvillerimizden yukarıda numaralan yazılı olanlara 
yapılan itfa keşidesinde kur'a isabet etmiş bulunduğundan, 

1 — İtfa edilen tahvillerin bedelleri, 8 numaralı kuponlariyle birlik 
te Bankamızın bütün şube ve ajanslarında bu tahvillerin ibrazı mukabi 
linde hâmiline tediye edilecektir. 

3 ~- Ziyaı dolayısiyle muhalefeti! veya ödeme yasağı konulmuş bu
lunan tahvillerin mahkeme neticesince intizaren itfa ve kupon bedelleri 
Ödenmlyecektir. 

4 — İtfalı tahvil bedelleri 20/5/1961 tarihinden (On) sene sonra 8 
numaralı kupon bedelleri, yine bu tarihten (Beş) sene sonra zamanaşı
mına uğrar. 
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Gaziantep Sulh Hukuk Yargıçlığından .-

960/643 
Davacı Gaziantep Hazine vekili Avukat Necdet Bayram tarafından 

dâvâlı Gaziantep KozanU Mahallesi Gökçıkmazında ikamet eden eski 
vergi tahsildarı A l i l laf aleyhine ikame olunan alacak dâvasının yapılan 
duruşması sırasında: 

Dâvâlının adresinin meçhul bulunması sebebiyle davetiye Resmi Ga-
zete'nin 21 Mart 1961 tarih ve 10761 sayılı nüshasında ilânen tebliğ edil
diği halde duruşmanın bırakıldığı 27/3/1961 tarihinde duruşmaya gelme
diğinden gıyap kararının da ilânen yapılmasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 15/5/1961 tarihinde Gaziantep Sulh Hukuk 
Mahkemesine gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devam ede
ceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Sivrihisar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sivrihisar Elmalı Mah. Sabire Günay tarafından Ürgüp - Dereyu-
kah Mahallesi No. 104 de dâvâlı Osman Günay aleyhine açılan boşan* 
ma dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Sivrihisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/4/1961 tarih ve 1960/* 
316-135 sayılı liftim İle tarafların boşanmalarına» dâvâlının bir .sene ev
lenmekten men'ine, 750 kuruş bakiye hare ile 200 lira vekâlet ücreti 
ve 112,70 kuruş mahkeme masrafının dâvâlıdan tahsiline, dâvâlının 
ikametgâh adresinin meçhul olmasından ilâmın Resmi Gazetemde ilâ
nen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Temyiz edilmediği 
takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağına karar verilmiştir. 
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Sivrihisar'da mukim Gürcay Buldu tarafından kocası Elâzığ'ın 
Aksaray Mahallesi nüfusunda kayıtlı Yusuf oğlu 1937 doğumlu ibra
him Buldu aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının rüyeti sırasında 
dâvâlının ikametgâhının meçhul bulunmasından davetin ilânen icrasına 
ve duruşmanın 22/5/1961 Pazartesi günü saat 11.50 ye talikma karar 
verilmiştir. İlân olunur. 

itfaya uğrayan İtfaya uğrayan İtfaya uğrayan 
tahvil No. lan tahvil No. lan tahvil No. lan 

1551 -- 1600 29301 -- 29310 38871 -- 38875 
2251 -- 2300 29331 -- 29340* 38931 -- 38035 
2851 -- 2900 29341 -- 29350 89021 -- 39025 
3901 -- 3950 29521 -- 29530 39066 -- 39070 
6001 -- 605D 29611 -- 29620 39221 -- 39225 
6051 -- 6100 29641 -- 29650 39446 -- 39450 
6901 -- 6950 29711 -- 29720 39496 -- 39500 
7001 -- 7050 80031 -- 30040 39551 -- 39555 
7651 -- 7700 30441 -- 30450 39566 -- 39570 
8351 -- 8400 30571 -~ 30580 39841 -- 39845 
9201 -- «250 30921 -- 30930 39906 -- 39910 
9701 -- 9750 30931 -- 30940 39946 -- 39950 

10801 -~ 10850. 31581 -- 31590 39961 -- 39965 
12701 -- 12750 81591 -- 31600 40006 -- 40010 
13351 -- 13400 32036 -- 32040 40141 -- 40145 
14001 -- 14050 32061 -- 32065 40311 -- 40315 
15381 -- 15390 «2136 -- 32140 40321 -- 40325 
15451 -- 15460 32161 -- 82165 40651 -- 40655 
15551 -- 15560 32386 -- 32390 40731 -- 40735 
15821 -- 15830 32458 -- 32460 41216 -- 41220 
15831 -- 15840 32676 -- 32680 41496 -- 41500 
15901 -- 15910 32788 -- 32790 41621 -- 41625 
1595İ -- 15960 32896 -- 32900 41661 -- 41665 
16031 -- 16040 32931 -- 32935 41786 -- 41790 
16231 -- 16240 33166 -- 33170 41866 -- 41870 
16491 -- 1650ü 38266 -- 33270 41901 -- 4J905 
17281 -- 17290 33271 -- 33275 41906 -- 41910 
17441 -- 17450 33326 -- 33390 41976 -- 41980 
17501 -- 17510 33491 -- 33495 42006 -- 42010 
18Q21 -- 18030 38681 -- 33685 42011 -- 42015 
18351 -- 18360 33686 -- 33690 42046 -- 42050 
18421 -- 18430 33721 -- 33725 42071 -- 42075 
18471 -- 18480 83796 -- 33800 42206 -- 42210 
18491 -- 18500 38876 -- 33880 42246 -- 42250 
18571 -- 18580 33886 -- 33890 42276 -- 42280 
18661 -- 1S6T0 33941 -- 33045 42286 -- 42290 
18991 -- ıoooo 33946 -- 33950 42331 -- 42335 
19121 -- 19130 34261 -- 34265 42381 -- 42385 
19211 -- 19220 34266 -*• 84270 42421 -- 42425 
19291 -- 19300 34321 -- 34325 42531 -- 42535 
19851 -- 19880 345Ö6 -- 84510 42536 -- 42*40 
19941 -- 19950 34516 -- 34520 42546 -- 42550 
20051 -- 20060 $4616 -- 34620 42606 -- 42610 
20191 -- 20200 34876 -- 84880 42651 -- 42655 
20891 -- 20900 34971 -- 34975 42681 -- 42685 
21121 -- 2113a 35191 -- 35195 42716 -- 42720 
21211 -- 21220 35376 -- 35380 42866 -- 42870 
21651 -- 21680 85436 -- 35440 42876 -- 42880 
21761 -- 21770 35521 -- 35525 42941 -- 42045 
22191 -- 22200 35566 -- 35570 43046 -- 43050 
22201 -- 22210 35641 -- 35645 43181 -- 43185 
22541 -- 22550 35696» -- 35700 43276 -- 43280 
22631 -- 22640 35771 -- 35775 43381 -- 43385 
22931 -- 22940 35931 -- 35935 43526 -- 43530 
22961 -- 22970 36051 -- 36055 43536 *-- 43540 
23241 -- 23250 86071 -- 86075 43741 -* 43745 
23301 -- 23310 36101 -- 36105 43986 -- 43000 
23961 -- 23970 86141 -- 36145 44026 -- 44030 
24271 -- 24280 36336 -- 36340 44041 -- 44045 
25061 -- 25070 36371 -- 36375 44451 -- 44455 
25441 -- 25450 36941 -- 36945 44556 
25571 -- 25589 36951 -- 36955 44557 
26091 -- 26100 87041 -- 37045 44573 
26101 -- 26110 87156 -- 37160 44588 
26201 -- 26210 37461 -- 37465 44S96 
26951 -- 26960 37696 -- 37700 44608 
27171 -- 27180 37771 -- 87775 44611 
27211 -- 27220 37946 -- 37950 44616 
27471 -- 27480 37971 -- 37075 44647 
27591 -- 27600 38286 -- 38290 44651 
27661 -- 27670 38331 -- 38335 44654 
28261 -- 28270 38461 -- 38465 44691 
28481 -- 28490 38546 -- 38550 44708 
28721 -- 28730 88671 -- 38675 44732 
29131 -- 29140 38751 -- 38755 44781 
29231 -- 29240 -38811 -- 38815 44798 

2 — İtfa edilen bu tahvillerin üzerinde yazılı kıymetlerine göre be* 
deûerinin Bankamız şube ve ajanslarınca tasdikli listelerine istinaden te
diyesinde, 9 ve müteakip kuponlarına faiz verilemlyeceğinden, tahvil ile 
birlikte 9-20 numaralı kuponları da istirdat edilecektir. Tahvillerin üze
rinde, vâdesi gelmemiş olan 9-20 numaralı kuponlardan noksan olanlar 
varsa, noksan kuponların bedelleri, tahvil bedelinden tenzil edilir. 

İtfaya uğrayan 
tahvil No. lan 

İtfaya uğrayan 
tahvil No. lan 

İtfaya uğrayan 
tahvil No. lan 

44823 45108 45550 
44859 45117 45564 
44863 45159 45869 
44886 45245 45687 
44890 45358 45733 
44896 45419 45739 
45003 45440 45803 
45042 45474 45885 
45068 45501 45886 

TebUgat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

i m 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

PETROL HAKKINA MÜTAALLÎK KARAR 
No : 381 

Şirketin adı' 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 
Petrol hakkının mahiyeti 
Bölgesi ve saha işareti 
Vilâyeti 
Yüzölçümü 
Hak sıra No. 
Müracaat tarihi 

Tarihi : 8/4/1961 I 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığn I 
Ankara, Yenişehir înkilâp Sokak No. 6 1 
Ankara, Yenişehir Înkilâp Sokak No. 6 ] 
Arama ruhsatnamesi I 
V No. lu Siirt 
Diyarbakır 
49933 hektar 

TPO/V/R 

AR/T.P.O./609 
2/1/1961 ve 17/3/1961 ek 

Arama sahasının hududu: (Dosyasında saklı haritasına göre) 
den N 357 derece istikamette ve 1850 metre mesafede başlangıç noktası 
olan (a) köşesinden başlıyarak 3530 metre doğuda (b) köşesine doğru 
1/25000 mikyasa L 45 - d2 paftasındaki 850 rakımlı Körtepe nirengisin-
hat, (b) den 1000 metre güneyde (c) ye doğru hat, (c) den 3000 metre 
doğuda (d) ye doğru hat, (d) den 1000 metre güneyde (e) ye doğru 
hat, (e) den 2000 metre doğuda (f) ye doğru hat, (f) den 1000 metre 
güneyde (g) ye doğru hat, (g) den 3000 metre doğuda (h) ya doğru 
hat, (h) dan 1000 metre güneyde (i) ye doğru hat,' (i) den 4000 metre 
doğuda (j) ye doğru hat, (j) den 1000 metre güneyde (k) ya doğru hat, 
(k) dan 2000 metre doğuda (1) ye doğru hat, (1) den 1000 metre gü
neyde (m) ye doğru hat, (m) den 4000 metre doğuda (n) ye doğru hat, 
(n) den 1000 metre güneyde (o) ya doğru hat, (o) dan 745 metre do
ğuda (p) ye doğru hat, (p) den 4450 metre güneyde (r) ye doğru hat, 
(r) den 29320 metre batıda fs) ye doğru hat, {s)1 den 12300 metre gü
neyde (t) ye doğru hat, (t) den 2000 metre doğuda (u) ya doğru hat, 
(u) dan 9000 metre güneyde (v) ye doğru hat, (v) den 6000 metre ba
tıda (y) ye doğru hat, «(y) köşesi 1/25000 mikyash M 45 - al pafta
amdaki 735 rakımlı Kolaroviya Tepesi nirengisinden N 244 derece isti
kamette ve 2910 metre mesafededir» (y) den 6200 metre kuzeyde (z) 
ye doğru hat, (z) den 3000 metre batıda (al) e doğru hat, (al) den 1500 
metre kuzeyde (bl) e doğru hat, (bl) den 3400 metre batıda (cl) e 
doğru hat, (cl) den 1500 metre kuzeyde (dl) e doğru hat. (dl) den 
3000 metre batıda*(el) e doğru hat, (el) den 1700 metre kuzeyde ( f i ) e 
doğru hat, ( f l ) den 650 metre batıda (gl) e doğru hat, (gl)-den 10820. 
metre kuzeyde (hl) e doğru hat, (hl) den 12155 metre doğuda ( i l ) e 
doğru hat, ( i l ) den 4080 metre kuzeyde ( j l ) e doğru hat, ( j l ) den 415 
metre doğuda (kl) e doğru hat, (kl) den 800 metre kuzeyde (lı) e 
doğru hat, (lı) den 1000 metre doğuda (ml) e doğru hat, (ml) den 700 
metre kuzeyde (nl) e doğru hat, (nl) den 1000 metre doğuda (ol) e 
doğru hat, (ol) den 800 metre kuzeyde (pl) e doğru hat, (pl) den 1000 
metre doğuda ( r l ) e doğru hat, ( r l ) den 700 metre kuzeyde (sl) e doğru 
hat. (sl) den İ000 metre doğuda (tl) e doğru hat, ( t l ) den 710 metre 
kuzeyde (ul) e doğru hat, (ul ) den 1000 metre 'dokuda (vl) e doğru 
hat, (vl) den 790 metre1 kuzeyde (yl) e doğru hat, (yl) den 1000 metre 
doğuda (zl) e doğru hat, (zl) den 700 metre kuzeyde (a2) ye doğru 
hat, (a2) den 910 metre doğuda (b2V ye doğru hat, (b2) den 700 metre 
kuzeyde (c2) ye doğru hat, <c2) den 700 metre doğuda (d2) ye doğru 
hat, (d2) den 510 metre kuzeyde (e2) ye doğru hat, (e2) den 800 metre 
doğuda (f2) ye doğru hat, (f2) den 540 metre kuzeyde başlangıç nok
tası'olan (a) köşesine doğru hat. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının; mevkii, hududu ve yüzöl
çümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi 
talebine ait evrak incelenmiştir.^ 

Arama ruhsatnamesi talep olunan bu saha, Eşso Standard (T^ur-
keyî tnc. Şirketinin 1/1/1961 tarihinde terk etmiş olduğu AR/EST./117 
ve AR/E S T./118 hak sıra numaralı arama sahalarının taallûk ettiği sa
haları kısmen kaplamaktadır. Aynı yerlere, aynı tarjmte Turkish Gulf 
Oil Company, N. V. Turkse Sheei ve Mobil Expioration Mediterranean 
înc. Şirketleri de mliracaat etmişlerdir. Bu suretle Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının TPO/V/R işaTeth sahası, Turkish Gulf Oil Com-
pany'nin TGO/V/P, N. V. Turkse Sheerin NTS/V/N ve Mobil Exploration 
Mediterranean Inc. in MEM/V/A işaretli sahaları ile tedahüllü olduğu 
anlaşılmış ve Petrol Kanununun 52 nel, maddesine göre bu müracaatlar 
ibtllftfh addedilmiştir. 

Petrol Kanuriunun 26 ve Nizamnamesinin 56 ncı maddeleri gere
ğince bu ihtilâfın suih yolu iîe halli cihetine gidilmiş, biiâhara ihtilâfla
rın haili zımnında yapılan müzakerelerde mezkûr şirketler dairenin <tek-

lif ve tavsiyelerine uyarak ihtilaflı sahanın Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı* ve N. V. Turkse Shell arasında taksim edilmesi suretiyle ve 
diğer şirketlerin de müracaatlarından feragat etmeleri neticesinde te
dahülden mütevellit ihtilâf da ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait talebin, Petrol Kanunu 
ve Nizamnamesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygun
luğu tesbit edildikten sonra talip şirkete mezkûr sahaya şamil olmak 
üzere ve taahhüdü dahilinde 6326'sayılı Petrol Kanununun 51 inci mad
desinin 2 nci fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince petrol arama ruhsat
namesi itasına karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına 12/4/1961 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 
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PETROL HAKKINA MÜTAALLİK KARAR 

No. 380 Tarihi 'J 8/4/1961 
Şirketin adı 
Merkezi 
Türkiye'deki adresi 

Petrol hakkının mahiyeti : 
Bölgesi ve saha işareti : 
Vilâyeti ; 
Yüzölçümü : 
Hak sıra No. : 
Müracaat tarihi : 

N. V. Turkse Shell 
Holânda, Lâhey, Carel van Bylandtlaan, 30 
Ankara, Kavaklıdere Bestekâr Sokak Arı 
demir Apartmanı 
Arama ruhsatnamesi 
V No. lu Siirt 
Diyarbakır 
24683 Hektar 

NTS/V/N 

AR/N.T.S./607 
30/12/1960 ve 24/3/1961 ek 

Arama sahasının hududu: (Dosyasında saklı haritasına göre) 
1/25.000 mikyash L. 44 - c2 paftasmdaki, 771 metre rakımlı Sabe T. ni
rengisinden N 312 derece 30 dakika istikamette ve 3010 metre mesafe
deki başlangıç noktası olan (a) köşesinden Ş4430 metre doğuda (b) kö
şesine doğru hat, (b) den 2000 metre güneyde (c) ye doğru hat, (c) den 
530 metre batıda (d) ye doğru hat, «(d) köşesi 1/25.000 mikyash L 45 - d2 
paftasındaki 850 metre rakımlı Kör T. nirengisinden N 357 derece 00 
dakika istikamette ve 1850 metre mesafededir» (Bu nirengi AR/T.P.O./609 
hak sıra numaralı sahanın (a) köşesindeki müşterek röperdir ) (d) den 
540 metre güneyde (e) köşesine doğru hat, (e) den 800 metre batıda 
(f) ye doğru hat, (f)'den 510 metre güneyde (g) ye doğru hat, <g) den 
700 metre batıda (h) ya doğru hat, „<h) dan 700 metre güneyde (i), ye 
doğru hat, (i) den 910 metre batıda (j) ye doğru hat, (j) den 700 metre 
güneyde-(k) ya doğru hat, (k) dan 1000 metre batıda (1) ye doğru hat, 
(1) den J90 metre güneyde (m) ye doğru hat, (m) den 1000 metre ba
tıda (n) ye doğru hat, (nhden 710 metre güneyde (o) ya doğru hat, (o) 
dan 1000 metre batıda (p) ye^doğru hat, (p) den 700 metre güneyde 
(q) ye doğru hat, (q) den 1000 metre batıda (r) ye doğru hat, (r) den 
800 metre güneyde (s) ye doğru hat, (s) den 1000 metre batıda (t) ye 
doğru hat, (t) den 700 metre güneyde (u) ya doğru hat, (u) dan 1000 
metre batıda (v) ye doğru hat, (v) den 800 metre güneyde (w) ye doğru 
hat, (w) den 415 metre batıda (x) a doğru hat, (x) dan 40SO metre gü
neyde (y) ye doğru hat, «(y) köşesi 1/25.000 mikyaslı L 45 - d4 pafta
sındaki 756 metre rakımlı Kaşuk T. nirengisinden N 297 derece 15 da
kika İstikamette ve 2630 metre mesafededir» (y) den 151C0 metre batıda 
(z) ye doğru hat, (z) den 13030 metre kuzeyde başlangıç noktası olan 
(a) köşesine doğru hat. 

N. V. Turkse Shell Şirketinin mevkii, hududu ve yüzölçümü yuka
rıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatnamesi talebine 
ait evrak incelenmiştir. 

Arama ruhsatnamesi talep olunan bu saha, Esso Standard (Tur-
key) İne şirketinin 1/1/1961 tarihinde terk etmiş olduğu AR/EST/117 ve 
AR/EST/118 hak sıra numaralı arama sahalarının taallûk ettiği sahaları 

1 

kısmen kaplamaktadır. Aynı yerlere, aynı tarihte Turkish Gulf Oıi Com-
pny, Mobil, ExpIoration Mediterranean Inc. ve Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı da müracaat etmişlerdir. Bu suretle N. V. Turkse Shell Şirke
tinin NTS/V/N işaretli sahası, Turkish Gulf Oil Companynin TGO/V/P, 
Mobil Exploration Mediterranean înc.'in MEM/V/A ve Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının TPO/V/R işaretli sahaları ile tedahüllü olduğu 
^n'aşMmış.ve Petrol Kanununun, 52 nci maddesine göre bu müracaatlar 
ihtilaflı addedilmiştir. 

Petrol Kanununun 26 ve Nizamnamesinin 56 ncı maddeleri gereğince 
bu ihtilâfın sulh yolu ile halli cihetine gidilmiş, biiâhara ihtilâfların halli 
zımnında yapılan müzakerelerde mezkûr şirketler dairenin teklif ve tav-
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leri Anonim Ortaklığı arasında taksim edilmesi suretiyle ve diğer şirket-
siyelerlne uyarak ihtilaflı sahanın N . V. Turkse Shell ve Türkiye Petrol
lerin de müracaatlarından feragat etmeleri neticesinde tedahülden müte
vellit ihtilâf da ortadkn kalkmış bulunmaktadır. 

N , V. Turkse Shell Şirketine ait talebin, Petrol Kanunu ve Nizam
namesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu teâbit 
edildikten sonra talip şirkete mezkûr sahaya şâmil Olmak üzere ve taah
hüdü dahilinde 6326 sayılı petrol Kanununun 51 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası ve 20 nci maddesi gereğince petrol arama ruhsatnamesi itasına 
karar verildi. 

Yukarıda yazılı karar mucibince N . V. Turkse Shell Şirketine 
12/4/1961 tarihinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi verilmiştir. 
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Tidewater Oil Company, Atlantic Refining Company ve Texaco 
Seaboard Inc. Şirketlerinin 1/3 er hisseleri* sahip bulundukları aşağıaa 
müfredatı gösterilen 7 aded petrol arama ruhsatnamelerinin taallûk ettiği 
sahaları 16/4/1961 tarihinden İtibaren terketmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanununun 43 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı 
petrol hakkı sahipleri şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine 
getirilmemesi hususunda şikâyeti olanların ilân tarihinden itibaren bir 
yıl zarfında Dairemize müracaat etmeleri ilân olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

1 — Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün (75.377) Ura (91) 
kuruş kesil bedelli onarım işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye -çıkarılmış
t ın 

2 — İhalesi 16/5/1961 Salı günü saat 15,00 de mezkûr binada top
lanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Geçici teminatı (5.018) lira (90) kuruş olup, bu teminat A n 
kara Okullar Saymanlığı veznesine yatırılacaktır. 

4 — Bu işe ait özel ve fennî şartname İle keşif evrakı çalışma saat
leri içerisinde Müze Müdürlüğünde görülebllinir. 

5 — Eksiltmeye girecekleri!) ticaret odası vesikaları, teminat mak
buzu ve en az bir kalemde 50.000 liralık benzeri bir yapı işini muvaffa
kiyetle başarıp, katfulünü yaptırdıklarını veya idare ve denetlediklerini 
bildirir; Mil l i Eğitim Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğünden alacakları belgeleri Komisyona ibraz etmeleri şarttır . 

6 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34. maddeleri gere
ğince hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme saatinden en geç bir 
saat önce Komisyona vermeleri şarttır. 

7 — Postadaki vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
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Erzurum Sulh Hukuk Yargıçlığındani 

958/322 
Erzurum tlice Nahiyesi Merkezinden Nuriye GÜlergene tarafından 

aynı nahiyenin Tosik Köyünden Mehmet Yazıcı ve arkadaşları hakla
rında açılan taksimi izaleyi, şüyu dâvasında: 

Dâvâlılardan Hıca Nahiyesinin Tebrizcik Köyünden Mehmet $ile$l 
yanında Asiye Köse adına çıkarılan davetiyede dâval^nn adtes ve ika
metgâhı meçhul kaldığından adına llânen tebligat icrasına karar Veril-
mişetir. 

Duruşmanın kaldığı 8/5/1961 günü saat 9 a mahsus olmak üzere 
dayalı adına işbu davetiye ilânen tebliğ olunur. 
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Aıikara Sağlık Memurları Okulu Müdürlüğünden: 

C i n s i 
Muhammen 

Miktarı bedeli 
Muhammen 

tutan 
Muvakkat 

teminatı 
İhale günü 

ve saati Cîrup No. 

Zeytin tanesi 
Zeytin yağı 

3000 Kg . 4,50 
1500 » 5,60 

13.500.00 
8.400,00 

1,012,50 
630,00 

23/5A961 
Salı 15 

1 

Nebati margarin 
Kahvaltılık margarin 

7000 Kg . 4,00 
2000 » 5,85 

84.300,00 
11.700,00 

2.572,50 
877,50 

23/5/1961 
gali 16 

2 

Beyaz sabun 
Yeşil sabun 
Çamaşır sodası 

1800 K g . 4,00 
2500 » 3,00 
4000 » 60 

7.200,00 
7.500,00 
2.400,00 

540,00 
562,50 
180,00 

55/5/1061 
Perşembe 
Saat 15 

Domates salçası 
Bulgur 
K. barbunya fasulye 
Makarna 
Nohut 
Vn 
Şehriye 
Kırmızı Mercimek 
Tesit mercimek 
Tu* 
İrmik 
K fasulye 
Pijrtnç 
Reçel 
Beyaz peynir 

1400 K g . 2,00 
2500 » 90 
2000 » 1,75 
2000 » 1,00 
2500 » 1,25 
1500 » 1,10 
1000 > 1,90 
1000 » 2,50 
1500 > 2,20 
2500 » 16 
600 » 1,50 

4000 » 2,20 
5000 » 3,40 
2000 » 4,00 
2000 » 6,50 

2.800,00 
2.250,00 
3.500,00 
2.800,00 
3.125,00 
1.650,00 
1.900,00 
2.500,00 
3.300,00 

400,00 
900,00 

1800,00 
17.000,00 
8.000,00 

11.000,00 

210,00 
168,75 
262,50 
210,00 
234,38 
123,75 
142,50 
187,50 
237.50 

30,00 
67,50 

660,00 
1.275,00 

600,00 
825,00 

25/5/1961 
Perşembe 
Saat 16 

Sikmek 100600 

- -- -

» 70 70.000,00 S.400,00 27/5/1961 
Cumartesi 
Saat 11 de 

5 

1 — Yukarıda cins ve miktarı ile tutarı, muvakkat teminatı ve ihale tarihi ile saati ve grup numaraları yasak 5 grup yiyecek maddesi 
kapalı* zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Kapalı zarf usulile eksiltme Ankara Sağlık Memurları okulunda belU gün ve saatlerde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 — Şartnameler hergün çalışma saatlerinde Okulda görülebilir.» 
4 — Kap&U zarf usuliyle eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, 4 Üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ilân olunur. 

1472/4*2 

Terkedilen petrol arama rûnsatnamelerinin 
Ruhsat iktisap 

Bölgesi Vilâyet* Hak sıra No. No. tarihi 

VI No, lu Gaziantep Urf& AR/TOC-ARC-TSÎ/162 14 23/11/1958 
> AR/TOC-ARC-TSI/21Ö 40 18/2/1958 

> > AR/TOC-ARC-TSI/224 91 27/3/1958 
Gaziantep AR/TOC-ARC-TSI/265 92 27/3/1958 

* Urta AR/TOC-AROTSÎ/249 144 16/5/1958 
> AR/TOC-ARC-TSI/250 145 16/5/1958 

Adıyaman, 
Diyarbakır ve 
Urfa AR/TOC-ARC-TSt/515 222 17/9/1958 
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Düzce Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/737 
Düzee'nin Camlbekir Mahallesinden Ofis Ambarı karşısında kahveci 

Nuri yanında Ayşe Çelikçi tarafından Salim oğlu Yusuf Çelikçi aleyhle
rine açılan, boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde ; 

Dâvah Elmacık Köyünden Yusuf Çelikçi adına çıkarılan davetiye 
bilâ tebliğ iade edildiği ve Yusuf Çelikçi'nin adresinin meçhul, bulunduğu 
bildirilmiş, olmakla dâvâlı Yusuf Çelikçi'ye 27/3/1961 tarihli celsesinde 
hazır olması için 23 Şubat 1961 tarihli Resmi Gazete ile ilânen kendisine 
tebliğ yapılmış olduğundan dâvah Yusuf Çelikçi'nin 22/5/1961 günü saat 
9 a muallâk duruşmada hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim ol
mak Üzere İlân olunur. 
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eukları Salih, Raşit, Abdullah, Hasan, Adem, Ralli Gül adlarına yapılan 
tesbitine. Davacı Süleyman oğlu Salih Gül tarafından vâki itiraz üzerine 
mahallinde yapılan aleni muhakeme sonunda : Davacının itirazının red
diyle yapılan tesbitin onanmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlılardan Dursun oğlu Sait ve Bayram kızı Mahbube adlarına 
çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş olup smümaleyhlerin adres
leri meçhul bulunduğundan mahkememizin 13/6/1956 tarihli ve 305 sayılı 
kararı neşir tarihinden itibaren 15 gün içinde adı geçenler tarafından tem-
yiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 
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Kelkit Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

Kelkit Kazasının Mahmatlı Köyünde kâin gayrimenkulun 1081 par
selle kadastroca Dursun oğlu Sait, Bayram kızı Mahbube, Süleyman ço-

Petrol Dairesi Reisliğinden: 

Mobil Exploration Mediterranean Inc. Şirketinin V No. lu Siirt 
bölgesinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 11/3/1961 
tarihinde talepte bulunduğu ve bu müracaatım 10/4/2961 tarihinde Ni
zamnameye uygun olarak tamainladığı Petrol Nizamnamesinin 25 inci 
maddesinin 2 nci fıkrası mucibince ilân olunur. 
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Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden 

C i n s i kilo 
Fiyatı 

Lira Kr. 
Tutan 
Lira 

M. Teminatı 
Lira Kr. D ü ş Ü n c e 1 e r 

Ekmek '(Aded) 150.000 70 105.000 6.500,— 17/5/1961 Çarşamba Saat 10.30 da Kapalı 
Sabun 18.000 3.80 68.400 1 4.670,— 17/5/1961 10.30 da 
Süt inek 25.000 1.30 32.500 r 
Tereyağ 1.500 13.50 20.250 I 3.888,— 17/5/1961 10.30 da > 
Beyaz peynir 5.000 6.00 30.000 2.250,— 17/5/1961 15 de 
Makarna 8.000 2.40 17.200 • 

Şehriye 1.500 1.90 2.850 2.254,— 17/5/1961 »• 15 de 
Pirinç unu 2.000 3.20 6.400 
Nişasta 2.000 1.80 3.600 

I 

Patates 40.000 70 28.000 } 2.640,-
Kuru soğan 8.000 60 4.800 f 22/5/1961 Pazartesi 10.30 da 
Yumurta !(Aded) 100.000 30 30.000 2.250,— 22/5/1961 10.30 da 
Margarin yağı, 

!(Aded) 
18.000 5.10 91.800 5.840,— 22/5/1961 10.30 da 

Zeytinyağı 3.000 5.90 17.700 2.587,50 
Şeytin tanesi 4.000 4.20 16.800 İ 22/5/1961 15 de •p 
Pirinç 30.000 3.25 97.500 6.125,— 22/5/1961 > 15 de » 
Tuz i r i 35.000 15 5.250 394,— 22/5/1961 15 de Açık 
Soda çamaşır 15.000 50 7.500 562,50 22/5/1961 15 de Açık 
Toz şeker 30.000 2.72 81.600 5.330,— 22/5/1961 15 de Kapalı 

1 — Ankara frumune Hastahanesİnin 1961 yılı İhtiyacı olan erzak eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Kapalı zarf usuline girecek taliplerin kanunun tarifatı daire sinde hazırlıyacakları mühürlü teklif mektuplannı belli gün ve saatten 

bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 
3 — Açık ejesiltmeye girecekler yeni yıl ticaret odası vesikası, teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte Komisyona müracaatlan. 
4 — Şartnameler hergün hastahane idaresinde görülebilir. Postada k i gecikmeler kabul edilmez. 
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Karayoîlan Umum Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan mevzular 

Otomatik^ tel dikiş makinası 
Tam sentetik tabanca boyası (2 renk) 
Astarı 
Macun 
Tiner 
Çelik özlü çelik tel halat 
Muhtelif elektrik malzemesi 

Miktan 

1 Aded 
12.000 Kg. "I 
5.000 » [ 
5.000 » 

10.00Q > 
8.500 Metre 

23 Kalem 

Tahmini 
bedeli 

10.500,— 

Geçici 
teminatı 

E K S İ L T M E N İ N 
Şekli Tarihi Günü Saati 

787,50 A A eksiltme 17/5/1961 Çarşamba 10 

273.000, 14.670, K. zarf 17/5/1961 Çarşamba 16 

85.000, 
113.704, 

5.500,— K. zarf 
6.935,20 K. zarf 

18/5/1961 Perşembe 
18/5/1961 Perşembe 

15 
16 

Açık eksiltme ve kapalı zarf usulü ile her biri ayn ayrı eksiltmeye konulan yukarıda her türlü özellikleri yazılı ihtiyacın eksiltme ve iha
lelerinin Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacağı, şartnamelerin aynı yerden bedelsiz olarak temin edilebileceği, kapalı zarf usulü 
eksiltmelerde zarfların ihale saatinden bir saat önce Komisyona verilmiş olması, postadaki gecikmelerin muteber olamıyacağı ilân olunur. 
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Üçüncü Tertip Düsturun mevcudu kalmıyan «21» inci cildinin 2 nci baskısı tamamlanarak satışa çıkarılmıştır. Fiyatı (10 00) lira posta ücreti 
(175), makbuza yapıştırılacak damga pulu bedeli de (10) kuruştur. 

Satın almak: isteyenlerin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve MÜdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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