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«— Yüce Türk Milleti: 
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sizlere radyo ve televizyondan hitap . 

etmek imkânını bulmuş ve ayrılan kısıtlı süre içerisinde mümkün olduğu kadar, yur
dumuzun içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumu ile anarşik ve bölücü eylem
leri, alınması gereken tedbirleri çok kısa olarak izah etmeye çalışmıştım. Yine çok 
iyi hatırlayacaksınız ki ; iki yıldır her fırsattan istifade ile muhtelif defalar verdiğim 
beyanat ve radyo televizyon konuşmalarımda da bu hayati önemi olan konuları dile 
getirmiştim. 

Kalbi bu vatan ve millet için atan sağduyu sahibi vatandaşlarım kabul edecek
lerdir ki ; ülkemizin halen içinde bulunduğu hayati önemi haiz siyasi, ekonomik ve 
sosyal sorunlar, devlet ve milletimizin bekasım tehdit eder boyutlara ulaşmış ve bu 
hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir. 

Yine hepinizin bildiği ve gördüğü gibi; anarşi, törer ve bölücülük her gün 20 
civarında vatandaşımızın hayatım söndürmektedir. Aynı dini ve milli değerleri payla
şan Türk Vatandaşları siyasi çıkarlar uğruna, çeşitli sun'î ayrılıklar yaratılmak su
retiyle muhtelif kamplara bölünmüş ve birbirlerinin kanlarım çekinmeden akıtacak 
kadar gözleri döndürülerek adeta birbirlerine düşman edilmişlerdir. 

Atatürk ilkelerini esas alarak kurulan Cumhuriyetimizin bu duruma düşürüle
bileceğini bundan 10 sene evvel tasavvur dahi etmek mümkün değildi. 

Bugüne kadar iktidara gelen çeşitli hükümetlerin, her yıl artan bir hız ile 
yaygınlaşan ve dünya tarihinde sayısız örnekleri görülen özel harbin sızma ve çö
kertme harekâtına karşı iç güvenliği sağlayacak kararları ve tedbirleri birinci önce
likle alacaklarım vadetmelerine rağmen; sonuç alacak teşebbüsleri, siyasi çıkar ça-
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taşmaları ve basit parti hesapları, kaprisler, hayaller, gerçek dışı talepler ve Türk 
Devletinin niteliklerine ters düşen gizli ve açık emeller arasında kaybolup gitmiştir. 

Düşmanın amaç ve yöntemleri, anarşi, terör ve bölücülüğün ulaştığı düzey; 
özel hukuki tedbirlere, idari düzenlemelere, sosyal koşulların geliştirilmesine, milli 
eğitim ve iş hayatının düzenlenmesine ihtiyaç göstermekteyken; milletin vekâletini 
taşıyan milletvekilleri ve senatörler Meclislerde aylardan beri hiçbir sorumluluk duy
madan yalnız parti menfaat ve disiplini uğruna bu olaylara seyirci kalabilmişlerdir. 
iktidarların basan ümit ederek aldıkları her tedbir muhalefetler tarafından kınanarak 
ve hatta memleket yararına da olsa baltalanmıştır. Milli birlik ve beraberliğe en fazla 
muhtaç olduğumuz dönemlerde bile kutuplaşmalar ve bölünmeler adeta teşvik edil-
miş; yangını beraberce söndürmek yerine, üzerine benzin dökülerek memleket bilerek 
veya siyasi çıkarlar uğruna, sırf iktidara gelebilmek pahasına bir yangın yerine çev
rilmek istenmiştir. 

Ağızlarından düşürmedikleri hukuk devleti kavramı bir kısım Anayasal kuru
luşlarca devletin parçalanması pahasına da olsa yalnız kişilerin müdafaası olarak yo
rumlanmış, devletin ve milletin savunulması ise sahipsiz kalmıştır. 

Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesinin birlikte getirdiği sorumluluk, uygulama
da kuvvetler çatışmasına dönüştürülmüştür. 

Düşüncelerimiz, dinimiz üzerinde ve akla gelebilen her konuda dış ve iç kay
naklı bölücü ve yıkıcı faaliyetler bütün şiddetiyle sürdürülürken ne hazindir ki ; bir 
kısım gerçeğe uymayan özerklik, dar görüşlü, sahibinden başkasının inanmadığı bi-
limsellik ve koşulları dikkate almayan salt hukuk savunucuları, yıkılacak devletin 
enkazı altında kalacaklarının, yokolup gideceklerinin idraki içinde olmadıkları görü
nümünü vermişlerdir. Bu acı hakikatları görüp çare arayanların veya Türk Ulusunu 
uyaran ve milleti bütünleşmeye davet edenlerin ise seslerini duymak mümkün olama
mıştır. (Bir kısım kıymetli Türk basınının bu konuda zaman zaman yaptıkları uya-
rılan burada şükranla belirtmek isterim.) 

Siyasi partiler, bu kritik dönemde milletin özlemle beklediği önlemleri almak 
yerine; iç gerilimi devamlı olarak arttırarak, yıkıcı ve bölücü mihraklan büsbütün 
kışkırtarak, onlara cüret ve cesaret verecek beyan ve eylemleri ile adeta yanşırcasına 
seçim yatırımları için zemin yaratma yollarını tercih etmişlerdir. 

iktidara gelen siyasi partiler devlet teşkilâtının bütün kademelerini kendi gö
rüşleri doğrultusundaki kişilerle doldurarak, kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın 
bir tarafa girerek kamplara bölünmesini zorunlu hale getirmişler, giderek anarşi ve 
bölücülüğü destekleyen kaynakların şekillenmesine ve kamu kuruluşlarında çalışanlar
la, polis ve öğretmenlerin dahi birbirine düşman kamplara ayrılmalarına neden olan 
partizan tutum ve davranışlarından vazgeçmemişlerdir. Böylece tarafsız halkımız, 
devletten beklediklerini parti kapılarında aramaya mecbur bırakılarak devlet otori
tesi yok olmağa, vatandaşların hak ve hukukunu korumak ve ona tarafsız hizmet 
götürmek yerine, devletin saygınlığı yavaş yavaş erimeğe mahkûm olmuş ve dolayı
sıyla ülkemizde tam bir otorite boşluğu teşekkül etmiştir. 

Bir kısım bedbahtlar Türk Milletinin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini temsil 
eden İstiklâl Marşımıza, koyu taassup veya sapık ideolojik amaçlarla protesto mak
sadıyla oturarak veya İstiklâl Marşı yerine Enternasyonali söyleyerek açıkça saygı
sızlık gösterebilmişler ve buna doğrudan sorumlu kişiler tevil yoluna sapmak sure
tiyle savunmalarını yapabilmişlerdir. 

Uzun zamandan beri bu fevkalâde üzücü olayları yakından takip eden Türk 
Silahlı Kuvvetleri hatırlayacağınız gibi; milletin kendisine verdiği yetkileri kullanama
yan ve bu korkunç gidişi acz içinde seyreden Anayasal kuruluşların tümünü Cumhur-
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başkanımız aracılığıyla uyararak alınması gereken tedbirlere de yer vermek suretiy
le büyük Türk Milletine karşı yüklendiği sorumluluğu dile getirmiştir. Aradan geçen 
8 aylık süre içerisinde yaptığımız sayısız uyarmalara rağmen hemen hemen bu ted
birlerin hiç birine yasama ve yürütme organları ile diğer Anayasal kuruluşlardan ye
terli bir cevap alınamamış ve bu konuda müsbet faaliyetleri de izlenememiştir. Bu 
uyarı mektubundan sonra bir kısım yasaları etkisiz hale getirerek çıkaran Meclislerimiz 
22 Mart 1980 tarihinden beri siyasi çıkar hesapları ile çıkmaza sürüklenen Cumhur
başkanlığı seçiminden dolayı içinde bulunduğumuz buhran ile mücadelede en kıymet
li unsur olan zamanı fütursuzca harcamışlardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde Cumhur-
başkanlığı makamı ve seçimi bu kadar hafife alınmamış ve bu kadar zaman boşa har
canmamıştır. 

Asayiş ve ekonomik bunalıma çareler getirmesi ve kanunlar yapması beklenen 
yasal organlarımız, memleket üzerine çöken bu kâbusa kargı kayıtsız kalmışlardır. 

Anayasamız, Türk Vatandaşlarının dinî inançlarından Ötürü kınanamayacağını, 
açıkça belirtmiş olmasına rağmen, tek bir oyun peşinde koşan siyasi partilerimiz, yü-
ce Atatürk'ün Cumhuriyeti döneminde unutulmuş mezhep ayrılıklarını kışkırtmakta 
faydalar görerek Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli ve Çorum illerinde siyasî 
çıkarlar uğruna vatandaşlarımızın birbirini katletmelerine neden olmuşlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve kendini Türk Vatandaşı ka
bul eden herkesin tek bir vücut halinde Türk Milletini oluşturduğu unutulmuş ve de-
ğişik mezheplere bağlı vatandaşlarımızın tam bir kardeşlik bağı ile kaynaşmalarım 
engellemek isteyen kışkırtıcılar siyasî destek görmüşlerdir. 

Bir kısım Anayasal kuruluşlar muhtelif etkiler altında anarşi, terör ve bölü
cülük karşısında tarafsız, adil ve ortak bir yol izlemek yerine bizzat Anayasanın ih
lâli karşısında dahi sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. 

Bütün bu şartlara rağmen; hukuk devletinin temel ilkelerini savunmakla gö
revli Anayasal kuruluşlarımız, devletin en üst kademesindeki anarşizmin yarattığı teh
likenin büyüklüğünü idrak edemediklerinden veya terör odaklarının tehdidinden çe
kindiklerinden, devletin temellerine konan dinamitle her an parçalanma tehlikesi kar
şısında olduğunu gözlerden kaçırmaya çalışmışlardır. Devlet çökertildiği zaman Ana
yasanın kanatları altına sığınan tüm hukuk kurumları ile özerk, bilim müessese ve 
derneklerinin bu enkaz altında yok olacağı unutulmuştur. 

Son iki yıllık süre içinde terör 9241 can almış, 14.152 kişinin yaralanmasına 
veya sakat kalmasına sebep olmuştur. İstiklâl harbinde Sakarya savaşındaki şehit 
miktarı 5.713, yaralı miktarımız 18.480'dir. Bu basit mukayese dahi Türkiye'de hiç-
bir insan'lık duygusuna değer vermeyen bir örtülü harbin uygulanıldığını açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Sevgili Vatandaşlarımı; 
İşte bütün bunlar ve buna benzer sayılabilecek ve hepiniz tarafından yakinen 

bilinen daha birçok sebeplerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkenin ve milletin 
bütünlüğünü, milletin hak, hukuk ve hürriyetini korumak, can ve mal güvenliğini 
sağlayarak korkudan kurtarmak, refah ve mutluluğunu sağlamak, kanun ve nizam 
hakimiyetini, diğer bir deyimle devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve 
idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. Bugünden 
itibaren yeni hükümet ve yasama organı kuruluncaya kadar muvakkat bir zaman 
için yasama ve yürütme yetkileri benim başkanlığımda, Kara, Deniz, Hava Kuvveti 
Komutantan ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşan Millî Güvenlik Konseyi tara
fından kullanılacaktır. 
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Büyük Atatürk'ün deyimiyle «Ulusal kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyinin 

üstüne çıkarmak, yurdumuzu dünyanın en mamur ve en uygar araç ve kaynaklarına 
sahip kılmak» hedefine yönelik hızlı bir kalkınma döneminin en kısa zamanda ger 
çekleştirilmesi zaruretine inanıyoruz. Bu inancımızın gerçekleşmesi için yüce ulu
sumuzun, bağrından çıkardığı ve yurdumuzdaki kutuplaşmada hiçbir tarafı tutmayan 
sadece Atatürk ilkeleri doğrultusunda yürüyen Türk Silâhlı Kuvvetleri yönetimine 
güveneceğinden kuşkumuz yoktur. İçinde bulunduğumuz buhrandan çıkmamız için 
ulusça arzu edildiğine inandığımız, disiplinli ve her türlü tasarrufa ağırlık veren 
bir yaşam ve dayanışma ortamına girilmesini ve milletçe gücümüzün tümünü ortaya 
koyacak bir çalışma hızım bekliyor ve yüce Türk Milletine güveniyoruz. 

Vatandaşlarımızı kadarde, kıvançta ve tasada ortak bir bütün halinde millî 
şuur ve ülküler etrafında birleştirmenin iç barış ve huzurun sağlanmasında vazge-
çilmez faktör olduğu düşüncesiyle, Atatürk Milliyetçiliğinden hız ve ilham almanın, 
politikada «Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesine bağlı kalmanın, milli mücadele ruhu
nun, millet egemenliğine, Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığın tam şuurunu 
yerleştirmek ve geliştirmekle ülkemize yönelik tehditlerin ulusça göğüsleneceğine 
inanıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti, NATO dahil tüm ittifak ve anlaşmalara bağlı kalarak, 
başta komşularınız olmak üzere bütün ülkelerle karşılıklı bağımsızlık ve saygı esa-
sına dayalı birbirlerinin iç işlerine karışmamak kaydıyla eşit şartlar altında ekono-
mik, sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirme kararındadır. 

Uluslararası sorunların barışçı yollarla çözümlenmesinden yana bir dış poli-
tika izlenmesine devam edilecektir. 

Birçok tutum ve davranışlarıyla demokratik özgürlükçü parlamenter sisteme 
inancım defalarca kanıtlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, en kısa zamanda Bakanlar 
Kurulu"nu kurarak, yürütme sorumlululuğunu bu kurula bırakacak ve hür, demokra-tik parlamenter sistemin şimdi olduğu gibi dejenere edilmesine ve tıkanmasına mani 
olucu ve Türk toplumuna yaraşır bir Anayasa ve Seçim Kanunu ile Partiler Kanu
nunu hazırlamayı ve bunlara paralel düzenlemeleri yapmayı müteakip insan hak ve 
hürriyetlerine saygılı, millî dayanışmayı ön plana alan sosyal adaletti gerçekleştire
cek, ferdin ve toplumun huzur, güven ve refahına önem veren özgürlükçü demok
ratik, lâik ve sosyal hukuk kurallarına dayalı bir yönetime ülke idaresini devrede-
cektir. 

Sayılan bu hazırlıklar tamamlanıncaya kadar Yurdumuzda her türlü siyasî 
faaliyetler her kademede durdurulmuştur. Zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan 
siyasî partilerin yeniden hazırlanacak Anayasadaki düzenlemelere ve yeni Seçim ve 
Partiler Kanununa göre zamanı, koşulları ilân edilecek seçimlerden yeterince önce 
faaliyete geçmesine müsaade edilecektir. 

Parlamento üyeleri, siyasî faaliyetlerinden dolayı suçlanmayacak ve yeni yöne-
time karşı suç teşkil edecek tutum ve davranışlarda bulunmadıkları sürece hakla
rında herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

Ancak, kanunların suç kabul ettiği fiilleri vaktiyle işlediği saptanan parlamen
terler hakkında gerekli kovuşturma yapılacaktır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Millî Selâmet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partilerinin parti başkanları şim-
dilik can güvenliklerinin sağlanması amacı ile Silahlı Kuvvetlerin koruma ve gözetimin
de belirli yerlerde ikamete tabi tutulmuşlardır. Durum müsait olunca serbest bırakı
lacaklardır. 
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Memlekette idarenin tam bir tarafsızlık içinde vatandaşın hizmetine koşması 
sağlanacaktır. Devlet hizmetinde bulunanların siyasi etkiler dışında çalışmaları kanun 
hakimiyeti altına alınacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu şu an
da devletin yanında tarafsız ve adil hizmet görecek yöneticiler eski zamanın siyasi 
davranışlarına yönelmedikçe hizmet ve görevlerine devam edeceklerdir. 

Kanun ve nizam hakimiyetini sağlamada tecrübeli ve yetenekli kişilerden olu-
şan mahkemelerin süratle ve doğru kararlar verebilmelerini ve bunları korkusuzca uy
gulayabilmelerini sağlayacak yasal ve idari tedbirler alınacaktır. 

Memleketin ekonomik koşullarını kendi gücümüzle iyileştirmek için her alan
da elden gelen gayret sarfedilecektir. Çalışkan ve vatanperver Türk işçisinin mevcut 
ekonomik koşullar çerçevesinde her türlü haklan korunacaktır. 

Ancak temiz Türk işçisini sömüren, onları kendi ideolojik görüşleri istikame
tinde kullanmak için her türlü baskı oyunlarına başvuran, işçinin hakkı yerine kendi 
menfaatlarını ön planda tutan bazı ağaların bu faaliyetlerine asla müsaade edilmiye-
cektir. Tüm işverenlerin iş banşının koşullarım sağlayacak esaslardan ayrılmadan üre-
timin arttırılması ve ihracata yönelik gayretlerin gelişmesine yardımcı olmaları için 
her türlü tedbir alınacaktır. 

Köylünün, milletimizin efendisi olduğu inancım kuvveden fiilen çıkarmak için 
taran alanında üretimi artıracak bir tarım seferberliği ve fiyat politikası ile gerekli 
diğer önlemlerin alınmasına bilhassa önem verilecektir. Türk köylüsünün tarlasından 
ayrılıp şehirlere göçetmesini zorlayan ekonomik ve sosyal nedenlere çare aranacak
tır. 

Eğitim ve öğretimde Atatürk Milliyetçiliğini yeniden yurdun en ücra köşelerine 
kadar yaygınlaştıracak tedbirler en kısa zamanda alınacaktır. 

Yarının teminatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideoloji
lerle yetişerek sonunda birer anarşist olmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Bu 
maksatla hepimizin tek tek saygıyla andığımız öğretmenlerimizin Der'li, Bir'li dernek-
lere üye olarak bölünmelerine müsaade edilmeyecektir. Her düzeyde öğrencinin amacı 
Atatürk ilkeleri ve milliyetçiliği ile pekişmiş ve üretime yönelik bilgi ve becerisini 
kazanmak olacaktır. 

En kıdemsiz erinden en üst komutanına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm 
personeli bu amaçlara ulaşmada devletin iç ve dış tehditlere karşı kollayıcı ve ko
ruyucu gücü olarak siyasetin dışında kalacaktır. 

Aziz yurttaşlarım; 
Bir defa daha belirtiyorum ki; Silahlı Kuvvetler aziz Türk Milletinin hakkı olan 

refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışı
lan Atatürk ilkelerine yeniden guç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol 
edemiyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan Devlet otorite
sini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 

Komutan, subay, astsubay ve erler olarak hepimiz vatan ve milletin refah ve 
mutluluğu uğruna her şeyimizi, bu arada hayatımızı dahi seve seve feda etmeye ha
zırız. Memlekette her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü 
niyetli birçok kişi ve kuruluşlar sizlere yalanlar düzerek, bunun aksini söyleyebile
cekler ve menfi propagandalara baş vurabileceklerdir. Bunlara asla inanmayınız. Bü
tün uygulamalar milletin gözü önünde yapılacaktır. 

Kıymetli vatandaşlarım; 
Her zaman milletiyle bir bütün ve Türk Milletinin emrinde olan Türk Silahlı 

Kuvvetlerine ve yeni yönetime karşı yapılacak her türlü direniş, gösteri ve tutum 
anında en sert şekilde kırılarak cezalandırılacaktır. 
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Yurtta kan dökülmemesi için bütün vatandaşlarımın tahriklere kapılmaksı-

zın sükunet içinde yayınlanacak bildiriler doğrultusunda hareket etmelerini ve ikinci 
bir bildiriye kadar sokağa çıkmamalarını rica ederim. 

Vatandaşlarımın birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmalarını, sevgi içinde, 
kırgınlıklarını unutmalarını, hepimizin bu mübarek topraklar üzerinde aynı haklara 
sahip bir Türk Vatandaşı olduğumuzun idraki içerisinde olarak yeni yönetime yar
dımcı olmalarını vatanperverlik ve asil karekterlerinden bekler mutlu ve aydınlık 
yarınlar dilerim.» 

— — — » 

Millî Güvenlik Konseyi'nin Bildirileri 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ'NİN BÎR NUMARALI BİLDİRİSİ: 
Yüce Türk Milleti; 
Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan, Tür

kiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki 
ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikrî ve fiziki haince saldırılar için
dedir. 

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, Anayasal kuruluşlar 
tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutum
larıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri 
almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmış
lar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür. 

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli 
bir şekilde ve haince, İlkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sis
temi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet 
yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldın ve baskı altında tu
tularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış 
ve acze düşürülmüştür. 

Azız Türk Milleti : 
İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, iç hizmet kanununun verdiği Tür

kiye Cumhuriyetini kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve ko
muta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütü
nüyle el koymuştur. 

Girişilen harekâtın amacı; ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraber-
liği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini 
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri 
ortadan kaldırmaktır. 

Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı 
kaldırılmıştır. 

Bütün yurtta sıkıyönetim ilân edilmiştir. 
Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır. 
Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05'den 

itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. 
Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 

13'deki Türkiye Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır. 
Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri 
izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
güvenmelerini beklerim. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkam 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN İKİ NUMARALI BİLDİRİSİ: 
D Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ; İstanbul İli Sıkıyönetim 

Komutanlığı'na, 
İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin Demirel; Konya, Niğde. Kayseri, 

Nevşehir, Kırşehir, Yozgat İlleri, Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 
Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Selahattin Demircioğlu; Erzincan, Gümüş

hane, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop İlleri 
Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Ege Ordusu Komutam Orgeneral Süreyya Yüksel; İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, 
Denizli, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na. 

Donanma Komutanı Koramiral Nejat Serim; Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, 
Bolu, Zonguldak i l l e r i Sıkıyönetim Kamutanlığı'na, 

İkinci Kolordu Komutanı Korgeneral Hüsnü Çelenkler; Çanakkale, Balıkesir 
İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Dördüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Recep Ergun; Ankara, Çankırı, Kas
tamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Beşinci Kolordu Komutam Korgeneral Adnan Doğu; Tekirdağ, Kırklareli, Edirne 
İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Altıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Nevzat Bölügiray; Adana, Mersin, 
Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Yedinci Kolordu Komutam Korgeneral Kemal Yamak; Diyarbakır, Urfa, Mar
din, Siirt, Hakkâri, Van İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Sekizinci Kolordu Komutanı Korgeneral Sabri Deliç; Elazığ, Malatya, Tunceli, 
Bingöl, Muş, Bitlis İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Dokuzuncu Kolordu Komutam Korgenerali Selahattin Cambazoğlu; Erzurum, 
Ağrı, Kars, Artv'n İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Birinci Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Tevfik Alpaslan; Eskişehir, 
Kütahya, Afyon İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'na, 

Atanmışlardır. 
2) Sıkıyönetim Komutanlıkları ülkede devlet otoritesinin teslisi, asayiş, em-

niyet, huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması, için; lüzum görecekleri her türlü 
tertip ve tedbiri almaya yetkili kılınmışlardır. 

3) Bütün vatandaşlar; ülkede devlet otoritesinin tesisi, asayiş, emniyet, hu
zur, can ve mal güvenliğinin kısa sürede sağlanması için Sıkıyönetim Komutanlık
larının aldığı ve alacağı kararlara, tedbirlere ve yayınlanacak bildirilere titizlikle 
uyacaklardır. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ'NİN ÜÇ NUMARALI BİLDİRİSİ: 

1. Kuruluşunda Belediye teşkilâtı bulunan tüm yerleşme merkezlerinde vatan
daşların birlik, düzen ve sağlığının korunmasından birinci derecede belediyeler so-
rumludur. 

2. Vatandaşların zarurî ihtiyaçlarım teşkil eden gıda maddelerinin satışı, 
elektrik, su, havagazı ve toplu taşıma hizmetleri ile sağlık ve temizlik faaliyetleri 
düzenli bir şekilde yürütülecek, itfaiye ekipleri teçhizat ve personeli ile her an gö-
rev alacak tarzda hazır bulunacaktır. Belirtilen faaliyet sahalarında çalışan görevli 
ve hizmetliler ile müessese amirleri sokağa çıkma yasağı süresi içinde sıkıyönetim 
veya garnizon komutanlıklarından izin belgesi alarak çalışmaya devam edecekler
dir. 
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3. özellikle, bütün fırınlar ve un fabrikaları tam kapasite ile çalışacak ve 
halkın ekmek ihtiyacını karşılayacaklardır. Bu sahada hizmet veren vatandaşlara 
gerekli izin belgeleri sıkıyönetim veya garnizon komutanlıklarınca verilecektir. 

4. Gıda maddelerinin satışlarında paniğe ve istifçiliğe fırsat verilmeyecektir. 
5. Belediyelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışan bütün sağlık personeli 

görev yerlerinde bulunacak, âcil durumlarda vatandaşlar hasta tahliyesi için belediye 
tabipliklerine başvuracaklardır. 

6. Gıda ve yakacak gibi halkın zarurî ihtiyaç maddelerini taşımakla görevli 
kamu ve özel kara, deniz ulaştırma araçları, şehirlerarası ve şehir içi nakliyatında 
sokağa çıkma yasağı süreleri içinde de normal seferlerini yapabileceklerdir. Bu gibi 
araçlar için garnizon komutanlıkları gereken müsaadeyi vereceklerdir. 

7. Askerî servis araçları günlük seferlerine normal şekilde devam edecekler
dir. 

Bütün vatandaşlarımın görevlilere yardımcı olmalarını beklerim. 
Kenan Evren 

Orgeneral 
Genelkurmay ve Milli Güvenlik 

Konseyi Başkanı 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN DÖRT NUMARALI BİLDİRİSİ: 

1) Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve horuma görevini yüce Türk Milleti 
adına emir ve komuta zinciri içerisinde ve emirle yerine getirme kararı almış ve ülke 
yönetimine bütünü ile el koymuş olan Milli Güvenlik Konseyi; 

Başkan : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 
Üye : Kara Kuvvetleri Komutam Orgeneral Nurettin Ersin, 
Üye : Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, 
Üye : Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, 
Üye : Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan 

teşekkül etmiştir. 
2) Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine Orgeneral Haydar Saltık atan-

mıştır. 
Kenan Evren 

Orgeneral 
Genelkurmay ve Milli Güvenlik 

Konseyi Başkanı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ'NÎN BEŞ NUMARALI BİLDİRİSİ : 
1) Bütün hava ve deniz limanlan ile hudut kapıları çıkışa kapatılmıştır. Ancak, 

Trakya'da yurt dışına kara ve hava yolu ile çıkacak yurt dışında çalışan işçi ve 
yabancı turistler ile yurt dışında okuyan öğrenciler çıkış yapabileceklerdir. 

2) Yabancı bandıralı gemilerin boğazlardan geçişi devam edecektir. 
3) Yurtiçi tarifeli sefer halinde bulunan kara, hava, deniz ve demiryolu araç

larının son duraklarına kadar seyirleri kontrollü olarak devam edecektir. 
4) Transit geçen yabancı uçak ve gemiler seyirlerine devam edeceklerdir. 
5) Doğu ve güneydoğu Anadolu'da pasavanla geçişler yasaklanmıştır. 
6) Meskun bölgelere giriş ve çıkışlar sıkıyönetim komutanlıklarının denetimi 

altına alınmıştır. Trafiğe devam mecburiyeti olan araçlar belli güzergahlardan kont
rollü olarak sevk edileceklerdir. 

7) Dışişleri Bakanlığı ile yabancı elçilik ve yetki verilmiş temsilcilikler hariç 
ikinci bir emre kadar yurtdışı ile telsiz haberleşmesi yasaklanmıştır. 
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8) PTTnin ülkeler arası şehirler arası haberleşme servisleri kontrol altında 

faaliyetine devam etmektedir. Resmi ve acil olmayan irtibat istekleri karşılanmaya
caktır. 

9) Deniz, kara ve demiryolları, Devlet Hava Meydanları işletmesi ve Türk 
Hava Yolları'nın seyrüsefer yardımcı cihazlarının ulaşım emniyeti maksadıyla kul
lanılmasına ve çalıştırılmasına devam edilecektir. 

10) ihtiyar duyulan diğer sistem ve devrelerin tekrar hizmete sokulması 
sıkıyönetim komutanlıklarının müsaadesi ile olacaktır. 

11) Bütün vatandaşların belirtilen esaslar çerçevesinde görevlilere yardımcı 
olmalarım rica ederim. 

Kenan Evren 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN ALTI NUMARALI BİLDİRİSİ t 

Kahraman -silah arkadaşlarım, 
Türkiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğü ile ulusal birlik ve beraberliğinin 

maruz kaldığı hayatî tehlike karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine îç Hizmet 
Yasası ile verilmiş olan tarihi görevini, ulusunun büyük çoğunluğunun ümit ve öz
lemle beklediği doğrultuda, üstün disiplin anlayışı, sınırsız yurt ve ulus sevgisi, bi
linçli bir kararlılık ve vakarla ifa ederek, yönetime el koymuş ve tüm ülkede, kısa 
sürede tam ve kesin kontrolü sağlamış bulunmaktadır. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların yarattığı sayısız bunalımlar, ulusal 
varlığımıza kastederken, bu tarihi karara başvurulmasaydı, ulu Atatürk'ün kutsal 
emanetleri ve ilkeleri sapık ideolojilerin kölesi olacak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
yurduna geleneksel ve sınırsız bağlılığı, eşsiz kahramanlık ve fedakârlığı, şanlı tari
hinin ve ulusunun önünde, bu felaâketin ağır vebali altında kalacaktı. 

Aziz Silah Arkadaşlarım, 
Sizlere, üstün gayret ve feragatle yürüttüğünüz hizmetlerinizin yanında, Yüce 

Türk Ulusunun refah ve mutluluğunun sağlanması için, anarşi, terör, bölücülük ve 
komünist, faşist, fanatik dinsel ideolojilerle mücadelede, başarılı olacağınıza kesin 
inanç beslediğim tarihi ve şerefli bir sorumluluk tevdi ediyorum. 

Gücünüzü, Aziz Türk Ulusunun vefa dolu kalbinde sizler için yaşattığı büyük 
güven ve gururdan, damarlarınızda yurt sevgisiyle alevlenen asil kandan ve bayra
ğınızla birlikte ebediyete kadar götürmeye and içtiğimiz Atatürk ilkelerinden ala-
caksınız. 

Ülkemizin geçirdiği felâketli ve bunalımlı dönemlerde, ulusumuzun daima en 
büyük destek ve güvenine mazhar olan, şahsî çıkar ve ikbal hırsından uzak yüksek 
feragat ve fedakârlığınız, üstün disiplin anlayışınız, sonsuz çalışma ve başarma az
miniz, vakur ve bilinçli hizmet aşkınız, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşatılmasında en kutsal ülkünüz 
olacaktır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün mensuplarının, geçmişte olduğu gibi bugün 
de, emir komuta zinciri içinde alacakları görevleri üstün disiplin ruhu ve vatanse
verlik duyguları ile, güçlerini de aşan gayretle ifa etmelerini, her türlü kışkırtıcı 
faaliyete karşı kendilerinden beklenen olgunluk ve soğukkanlılığı göstermelerini, 
yüce ulusumuzun nazarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu saygınlığı zede-
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leyici söz ve davranışlarından kaçınmalarını, îç ve dış tehditlere karşı daima uya
nık ve hazır bulunmalarını rica ederim. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN YEDİ NUMARALI BİLDİRİSİ: 
1) Siyasî parti faaliyetleri yasaklanmıştır. Parti bina ve tesisleri sıkıyöne-

tim ve garnizon komutanlıklarınca emniyet ve kontrol altına alınacaktır. 
2) Kamu düzeni ve genel asayiş gereği olarak (DİSK, MİSK ve bunlara bağlı 

sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur. 
Bu kuruluşların yöneticileri Türk Silahlı (Kuvvetlerinin güvencesi altına alın-mıştır. 

3) Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay hariç diğer 
bütün derneklerin faaliyetleri durdurulmuştur. 

4) Bu hafta sonu yapılacak bütün spor faaliyetleri yasaklanmıştır. 
Durum ve şartlara göre sıkıyönetim ve garnizon komutanlıklarınca spor faali

yetlerine bilâhare izin verilecektir. 
5) Bankaların faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Güvenlik

leri sıkıyönetim ve garnizon komutanlıklarınca sağlanacaktır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN SEKİZ NUMARALI BİLDİRİSİ: 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, devlet dairelerinde, belediyeler ve KİT'lerde, özerk 
devlet kuruluşlarında çalışan tüm memur, sözleşmeli ve ücretli personelin emeklilik, 
istifa ve işten ayrılmaları ile yeniden yapılacak atamalar ikinci bir emre kadar dur
durulmuştur. Bu hususlar işlemi tamamlanmış personele tebliğ edilmiyecektir. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkam 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİNİN DOKUZ NUMARALI BİDİRiSi : 
1) Emniyet Genel Müdürlüğü tüm teşkilâtı ile birlikte 12 Eylül 1980 Cuma 

gününden itibaren Jandarma Genel Komutanlığının emir ve kuruluşuna verilmiştir. 
2) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı uh

desinde kalmak üzere; Korgeneral Hayrettin Tulunay atanmıştır. 

Kenan EVREN 
Orgeneral 

Genelkurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı 
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T . C . 
Resmi Gazete 

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1980 

12 Eylül 1980 CUMA Sayı: 17103 

Î L Â N B Ö L Ü M Ü 

Yargı ilânları 
Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1979/1771 
K. No: 1979/1697 
Sarhoşluk sucundan Mahkernenüzln 10/12/1979 tarihli İlâmı ile T. C. K. nun 

571 • 2248. maddeleri gereğince bin lira hafit para cezası ile hükümlü Aytekhı oğlu. 
1955 doğumlu Mustafa Cengiz Sadıllıoğlu hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 39 uncu maddesi gereğince adı gecen IhukumlUye kararın İlânen tebliğine 
hüküm fıkrasının nesir tarihinden itibaren ontoeş gün sonra muhataba tebliğ edil
miş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı İlan olunur. 13680 

Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/181 
Al i Koç tarafından Çeaminaz Koç aleyhine açılan boşanma davasının duruş

masına da vah Çeaminaz Koç'a llân'en tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediği 
anlaşıldığından 8/10/1980 günü saat 11.00 de mahkememizde davalının hazır bulun
ması aksi halde gıyabında davanın devam edeceği ilânen gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur. 14141 /1-1 

Tekirdağ Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1977/723 
Davacı Mehmet Üher vekili avukat Güneş GUrseler ile davalılar Mezmüne Can 

ve arkadaşları arasında görülmekte olan tzalel Şüyuu davasının yapılan açık yargıla
masında verilen ara kararı gereğince : 

Davalı olup yapılan bütün aramalara rağmen adresi ve nerede oturduğu tesbU 
edilemeyen ibrahim Er'e bu defa Resmi Gazete ile Uanen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olup, karar gereğince davalı olup adresi tesbit edilemeyen İbrahim Erin 
duruşmanın bırakıldığı 7/10/1980 günü saat 9.30 da bizzat mahkemede hazır bulunma
sı veya kendisini hu* vekille temsil ettirmesi aksi halde usulün 507 nci madedsd gere
ğince gıyap kararma mahal olmaksızın gıyabmdada yargılamanın yapılacağı ilânen 
tebliğ olunur. 

•a' 

• 

13668 
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Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/93 
Davacı TEK tarafından davalılar Tosya Ekincik Köyünden Mustafa Usta ive 

Döndü Usta aleyhlerine açılan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan 
duruşması sırasında: 

Davalıların bildirilen adreslerine çıkarılan ihtarlı davetiyenin davalıların tanın
madığından bahisle bıla tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada adreslerinin tesbiti 
mümkün olmadığından adreslerinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat du
ruşmaya gelmeleri veya kendilerini kanuni bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde 
gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 neimaddesi gereğince karar veri
leceği meşmhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere üân ve tebliğ olunur. 

13643 

1980/91 
Davacı TEK tarafından davalı Mehmet Can aleyhine ikame olunan irtifak hak

kı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan muhakemesi sırasında: 
Davalının bildirilen adresine çıkarılan mesruhatlı davetiyenin tanınmadığından 

bahisle bila tebl.ğ iade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tesbiti müm
kün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar veril
miş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruş
maya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap ka
rarı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği meşm
hatlı davetiye yerine kaim olmak, üzere ilân ve tebliğ olunur. 

13644i 

İzmir 8 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1980/117 
Davacılar Yüksel Tanparlar ve Mehmet Ali Tanparlar tarafından davalı Kadri 

Güneyli aleyhine açılan tapu iptaji davasında: 
Davalının Alı Emri, 2. Cadde Dicle Apt. No. 2/2 Diyarbakır adresin© tebligat ya

pılamadığından ilânen davetiye tefoliğine karar verilmiştir. 
Bu davalının İzmir 8 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak 29/9/1980 gü

nü saat 10.00 daki duruşmasında hazır bulunması veya vekil bulundurması aksi halde 
adına aynı suretle gıyap kararı ilânına karar verileceği ilân olunur. 

13651 

Soma Asliye Hukuk (Kadastro) Hâkimliğinden: 

19'80/334 
Daıvacı Soma Samancı Mah. den Cemile Göktaş, Cuma Mah. den Gülal çekil 

leri Somada Avukat Özgür Aydm tarafından Cuma Mah. den Fatma İkiz aleyhine açı
lan Soma Kurtuluş Mahallesi 147 ada, 143 - 144 ve 166 parsellerle müvekkilleri ile 
davalı adına tesbiti yapılan kadastro tesbitinin iptali il© mezkûr parsellerin mevk-
kileri adına tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince: 

Davalı Fatma İkiz'ın adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilmediği yapılan 
araştırmada adresinin bulunamadığından davalıya üânen tebligat yapılmasına karar 
verilmekle; davalı Fatma İkiz'in duruşma günü olan 12/11/1980 saat 9.0[) da malifce-
memiz de hazır bulunmadığı takdirde işbu ilânın dava dilekçesi ve duruşma günü da
vetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 13652 
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Adana 2. Sulh Ceza Hâjdmhğinden: 

Esas No : 1978/1130 - 1360 
Karar No: 1978/1350 
Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Tahir oğlu Fadime'den olma 1962 d. lu Hay

rettin Uçar hk. Mahkememizin 10/11/1978 günlü ve esas 1978/1130 Karar 1978/1350 
sayılı ilamıyla T. CJC. nun 491/3, 522, 54/3 59. M. 647 S. Y. 4, 40 M. maddeleri uyaruTr 
ca (iki ay onbeş gün hp. cezası) yerine 680 lira ağ. para cezasıyla mahkumiyetine 
sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat yasasının 28 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni 
meçhul kaldığından sanığın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî 
Gazete'de ilânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına ve bir sureti
nin mahkeme divanhasine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 13660 

Esas No: 1980/75 
Karar No: 1980/166 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mustafa ve Hayriyeden olma 1927 

D. lu Arif Gürbüz hk. Mahkememizin 6/3/1980 günlü Esas 1980/75 Karar 1980/166 
sayılı ilamıyla T.C.K. nun 656/1, 5435 S. Y. 2248 S. Y. 647 S. K. 4. Maddeleri uyarınca 
(850 lira Ihf. para cezası ile cazalandırılmasma) cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gı
yabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesin
deki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kal
dığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine. 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğine yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına karar verilmtişr. 

İlânen tebliğ olunur. 13661 • 
Ödemiş Sorgu Hâkimliğinden: 

E. No: 1980/16 
<K. No: 1980/49 
Sanıklar: 1 — Halil Baransal - OOsman oğlu, Elmas'tan olma, 1994 D. lu, Uşak 

merkez Aybey Mahallesi 335 - 357 H. de nüfusa kayıtlı olup halen Ödemiş Atatürk 
Mahallesi, Fuzuli Sokak No. 17 de oturur. Ödemiş Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen. 

2 — Haluk Türkşen - Mustafa oğlu, Sırn'den olma, 1954 D. lu, ödemiş Merkez 
İnönü Mahallesi 718 H. de nüfusa kayıtlı olup ödemiş Cumhuriyet Mahallesi, Beşgöz 
Sokak toila noda uturur. Ödemiş İmam Hâtiıp Lisesinde öğretmen. 

21/1/1980 müzakkereye istinaden gıyaben tutuklu. 
Suç: Öldürmeğe eksik kalkışmak, ideolojik nedenle topluca silahla tehdit, ızrar, 

613i6 S. K. na uymamak. 
Karar : Yukarıda açık hüviyetleri yazılı sanıklann kendilerine isnad olunan suç

lar Sıkıyönetimin ilânım gerektiren suçlar cümlesinden olduğu cihetle Hâkimliğimi
zin görevsizliğine, dosyanın 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15. mad. gere
ğince görevli ve yetkili İzmir Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesine karar veril
miş olup, tüm aramalara rağmen yakalanamayan gıyaben tutuklu sanık Haluk Türk-
şen'e Hâkimliğimizin görevsizlik kararı tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29, '30 31. Md. gereğince görevsizlik kararının ilânen tebliğine, ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra saığa tebliğ edilrmiş sayümasıa, ilân masrafının sanık
tan alınmasına dair verilen karar ilânen tebliğ olunur. 

13666 
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İzmir i. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

E. No: 1979/203 
K. No : 1980/220 
Davacı: K. H. 
Sanık İbrahim Arık: Müslünı oğ. 19S5 doğ. Kocaeli nüfusuna kayıtlı. 
Suç: Yaym yolu ile devletin askeri kuvvetlerini elaman tahkir ve tezyif etmek. 
Suç Tarihi: 2/Nisan 1979 
Mahkememizden verilen İS/S/ISSÜ tarihli 979/203 E - 980/220 K. sayılı karar ile 

davanın İzmir Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinden görülmek üzere Mahkememizin 
görevs'zliğine karar verilmiş olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması 
nedeni ile gıyabî kararın kendisine tebliği mümkün olmadığından, işbu gıyabî kararın 
7201 SK. nun 28. nıd. gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ masrafının 
sanıktan abramasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kanunyoluna başvurulma
dığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına oy birliği ile karar verildi. 

13S74 / 1 

E. No : 978/253 
K. No : 980/134 
Davacı: K. H. 
Mağdur: Sadi Kılmç 
Mağdur - Sanık: Mehmet AM Elmas, Erkan Güney Doğan Kapan: Zülbeyir oğ, 

1957 doğ. İzmir Bornova halkından. 
Sanıklar: 1 — Mustafa Uzun: Sadık oğ. 1954 doğ. Antalya İli Tahıl pazarı hal

kından. 2 — Mehmet Özeles, 3 — Mete Tataroğulları, 4 — Atilla Dokuzoğuz 5 — İsma
il, Sarıgül, 6 — Bülent Çiftlik, 7 — Kemal Tekin, 8 — Habil Tunç, 9 — Ömer Güven, 
10 — Yücel Yılmaz. 

Suç: öldürmeğe teşebbüs 
Suç Tarihi: 2/10/1977 
Yukarıda sanıklar hakmda Mahkememizden yapılan açık duruşma sonunda.: 
Mahkememizden verilen 24/3/1880 tarihli ve »78/253 980/134 sayılı karar ile 

davanın İzamr Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde görülmek üzere mahkememizin gö
revsizliğine karar verilmiş olup, sanık Mustafa Uzun'a vs mağdur - sanık Doğan Ka-
pan'a karar tebliğ edilememiş olduğundan, T201 sayılı Kanunim 38. maddesi gereğince 
kararın Resmî Gazete'de ilânen tebliğ okramasına, ilân masrafının sanık Mustafa 
Uzun, mağdur - sanık Doğan Kapan'dan tahsiline, ilân tarihinden it'İbaren 15 aün için
de kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacak ov birliği 
İle karar verildi. 13674 / 2 

Boyabat İcra Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/7 
Tahsin Doğan vekili Avukat Tuncay Altay ile Boyabat Tekke K. den Osman Arlı 

ve arkadaşları arasında HakimUğimizde yapılan Haczin Kaldırılması ve istihkak dava
sında : 

Davalı Osman Arlı'mn bilinen adresine meşruhatlı davetiye çıkartıldığı ve teb
liğ edilemediği zabıtaca yaptırılan tahkikattan da adresinin meçhul olduğu bildiril
miştir. Davalı Osman Arh'nın Duruşma günü olan 26/9/1980 günü saat 9 00 da İcra 
Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması ibraz etmek istediği belgeleri muayyen günde 
göndermesi gelmediği takdirde gıyabında mahkeme yapılacağı ve karar verileceği 
HUMK. nun 509 ve 510 ncu maddelei gereğince tebliğ olunur. 

13857 
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İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Baskamuğından: 

1980/205 
1980/237 
1980/2876 
Davacı • K. H. 
Sanıklar l — Yıldırm Şahin: Mehmet oğlu 1961 doğ. Konya Bozkır İlçesi hal

kından 2 — Himmet Akın. 
Suç: Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü sağlamak 

için propaganda yapmak. 
Suç Tr.: 18/7/1979 
Tevkif Tr.: 19/7/1979 (Her iki sanık hk.) 
Tahliye Tr.: 14/8/1979 (Her İki sanık hk.) 
Yukarıda sanıklar hakkında Mahkememize kamu davası açılmış olmakla, dosya 

Üzerinde yapılan tetkikat sonunda: 
Mahkememizden verilen 28/5/1980 tarihli 980/205 - 327 sayılı karar ile 1430 

SK nun 13 ve 15. maddesi gereğince davanın İzmir Sıkıyönetimi Askeri Mahkemesinde 
görülmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup, saıuklardan Yıl
dırım Şahin tüm aramalara rağmen bulunamadığından gıyabî hükmün kendisine teb
liği mümkün olamamıştır. 

7201 9K. nun 28. madresi gereğince sanık Yıldırm Şahin'e işbu hükmün Resmî 
Gazete'de ilân tebliği ile, tebliğ masrafının sanıktan alınmasına, tebliğ tarihinden iti
baren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayı
lacağı oy birliği ile karar verildi. 

13674 / 3 

1979/433 
980/222 
(Davacı: K. H. 
Sanıklar: 1 — Mahmut Esat Beşok, 2 — Enver Er, 3 — Serpil Bayram, 4 — 

Kemal Bodur, 5 — Ufuk Aydın, 6 — Ersin İleten, 7 — Ahmet Murat Koç, 8 — Yük
sel Erdoğan : Osman oğlu 1955 doğ. Kepsut İlçesi halkından, 9 — Hulusi Akkaya : Ha
san Hüssyin oğlu 1931 doğ. Hadım İlçesinden, 10 — Mahmut Turan Karataş: Muam
mer oğlu 1957 doğ. Konya - Ereğli İlçesinden, 11 — Şuayip Küçükyurt: Hüseyin oğlu 
19©0 doğ. Konya Ereğli İlçesinden, 12 — Mehmet Ergün, Mustafa oğlu 1956 doğumlu, 
Aydın İli halikından. 13 — Serdar Deveci, Mehmet Seyit oğlu, 1959 doğumlu Aydın 
İli halkından, 14 — Deniz Çiçek: Ali kızı 1956 doğumlu, Beyoğlu halkından, 15 — 
Hüsnü Korkmaz : Hıdır oğlu 1958 doğumlu Tunceli Mazgirt halkından, 16 — Mir-
sevdi Malay: Nadir oğlu, 1960 doğumlu, İğdır ilçesi halkından. 

Suç: Komünizm propagandası yapmalı vs. 
Suç tarihi: 16/4/1978 vs. 
Yukarıdaki sanıklar hakkında Mahkememizde yapılan duruşma sorumda; 
Mahkememizden verilen 16/5/1980 tarihli 1979/4133 E . : 198ÜV22I2 sayılı karan 

ile dâvanın tzrnir Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde görülmek üzere Mahkememi
zin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanıklar Yüksel Erdoğan, Hulusi Akkaya, Mah
mut Türen Karataş, Şuayip Küçükyurt, Mehmet Ergün, Serdar Deveci, Deniz Çiçek, 
Hüsnü Korkmaz, Mirsevdi Malay'm bulunamaması nedeni ile işbu gıyabî hükmün 
kendilerine tebliği mümkün olmadığından, kararın 7201 S. K. nun 28. maddesi gere
ğin oe Resmî Gazete'de yayınlanmasına, ilân masrafının bu saıuklardan alınmasına, 
ilân tarihinden itibaren 15 gün İçinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karana 
kesinleşmiş sayılacağına karar verildi. 13674/4 
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Adana (1) Asliye Ceza HâMmliğmden: 

Esas No : 1977/SO 
Karar No: 1960/68 
Ted. Dik. yaralamaya sebebiyet suçundan sanık 1 — Ahit oğ. 1940 do. Nevzat 

ITrgun, 2 — Nazır oğ. 1949 do. Ali Çalışkan hakkında mahkememizin 11/3/1980 gün ve 
esas 1977/50 karar 1980/68 sayılı ilâmı ile TOK. nun 459/2, 501 S. K. 5435, 647/4, mad
deleri uyarınca 1 — Nevzat Urgun'un 565 TL. ağır para cezası 2 — Ali Çalışır'm 847 TL. 
ağır para cezası ile mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküme verilmiş olup sanığa 
7201 sayılı tebligat yasasının 30 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit 
edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uya
rınca hüküm Resmî Gaezte'de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin mahkeme dlranhanesme asılmasına karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 13663 

Adana (2.) Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Esas No: 1976/1029 
Karar No : 1979/1192 , 
Gümrük Kaçakçılığı suçundan sanık Şeyho oğlu 1949 do. Abdurrahman özdağ 

hakkında Mahkememizin 11/12/1979 gün ve Esas 1976/1029 Karar 1979/1192 sayılı ilâ
mı ile 1918 S. K. 25/3 - son TOK. nun 59 647/4, 1918 S. K. 25 nci maddeleri uyarınca 
5 ay bp. 2616 TL. ağır para cezası, Hp. için 3000 TL. ağır para cezasıyla mahkûmiyetine 
eşyaların müsaderesine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 Sayılı 
Tebligat Yasasının 20. maddesindeki esaslar dairesinde adresinin tesbit edilemediği ve 
meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve .31 nci maddeleri uyarınca hükmün 
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

Üânm yapıldığı tarihten 16 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir su
retinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 13662 

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkahlığmdan: 

E. No: 1978/292 
K. No: 1960/35 
Sanık: Mahmut İMyek: ıŞükrü ve Kadriye'den olma 1956 doğ. Siverek İlçesi 

Helbolos K. 14 H. N. K. evli, 1 çoc. Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi, sabıkasız, 
Mersin Hamiye Mah. Çataloflu Sk. 19 numarada oturur. 

Suç: Gizli Cemiyet kurmak, 6136 Sa. Kn. Muh. ve sahte belge düzenlemek 
Suç Tarihi: 17/10/1978 
Tev. TarüM: 21/10/1978 
Tah. Tarihi: 7/2/1979 
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda TCK.-

nun 350/3, 6136 - 1308 Sa. Kn. nun 13 mad. TOK. nun 71. mad. gereğince sonuçta Bir 
sene bir ay hapis ve 600 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair Mahkememizce 
verilen gıyabi mahkûmiyet ilâmı sanığın bilinen adresini terk ettiği ve halen bulun
duğu yer ve adresi tesbit edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 26, 29, 30 
ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen yapılmasına neşri tarihinden itibaren 16 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair iş toü karar özeti tebliğ yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 13673 
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