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Sayfa 
295:256 

256:258 
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IV. - Başkanlıik Divanının ıGıenfal 'Ku
rula öfuiiuşları 258 

1. — Adana Milletvekili Cavit Oral'm, 
pamuk taJban fiyatları hakkında gündem 
dışı demeci. 2!98:2G0 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy' 
un, Ordu ilinin çeşitli bölgelerinde meyda
na gelen sel felâketi ve fındık fiyatları 
hakkında gündem dışı demeci. 2>G0:263 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Ulubahşi'nin, haşhaş ekimi hakkın
da gündem dışı demeci. 26& :2ıG4 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, «Yedek subaylığa zamanında alınma
mak suretiyle zarara uğrayan gençlerin 
durumlarının düzeltilmesi hakkında ka
nun teklifi» nin, havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan dörder üye alınmak su
retiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda 

görüşülmesine 
4/411) 

dair önergesi. 
Sayfa 

(2/901, 
2(64 :i265 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut'un, «506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi» nin havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan 7 şer üye .alınmak sure
tiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda 
ıgıörüşülnuesine dalir önergesi. (2/912,4/410) 265 

'6. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lu'nun, «I^öy muhtarlarına maaş bağlan-
lanması hakkında kanun teklifi» nin, İçtü
züğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi. (2/406, 4/409) 265:266 

V. - Grörii|iili3n üşktr: 

1. — İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ile Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 104 ncü maddesinin son fıkrasının 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
O. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 

266 



M. l e c i a B : 130 20 . 6 , 1973 O : 1 

Sayfa 
(Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 2/745, C. Senatosu 2/52) (M. Mec
lisi 'S. Sayısı : 883 ve 883'e 1 nci ek) (C. 
Senatosu S. Sayısı : 270) 2106,» :S53 

'2. — İzmir Milletvekili Burihanettin 
Asutay'm, 15 . 5 . 1971 tarih ve' 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı mad
desine 1 fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (2/855) (S. Sayısı : 90'6) 2166,3)54 :B57 

3. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyon
larından 5'er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 888) 266, 

858:361 
4. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman 
Kanununa geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ile Cumhuriyet Sena
tosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 
74 arkadaşının, 6831-sayıılı Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmıesine ve 
(bir ek madde ile bir geçici madde ilâve
sine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı 
kanunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı 
orman köylerini kalkındırma fonu teşkili 
ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Mil
let Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri (Millet Meclisi : 
1/583, 2/572, 2/515; Cumhuriyet Senato
su 1/188) (MilM Meclisi S. Sayısı : 584, 
584 ve 695'e 4 ncü ek; Cınmhuriyeıt Sena
tosu S. Sayısı : 258) 266:275,3G2:6'78 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 

Sayfa 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/856; 
C. Senatosu : 1/208) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 926; C. Senatosu S. Sayısı : 282) 275::27!6, 

374:377 
6. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/855; C. Senatosu : 1/207) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 927) (C. Senato
su S. Sayısı : 283) '276:277,378:381 

7. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanu
nunun (II) cetvelinin değiştirilmesi ve 
27 ned maddesine bir fıkra ilâve edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/841;, C. Senatosu : 
1/202) (M. Meclisi S. Sayısı : 923; C. Se
natosu S. Sayısı : 277) 277:27l8,i3i82:« 

8. — M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 
yüı Bütçe Kanununa bağlı 101 nci prog-

I ramda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 2/848; C. Senatosu 2/54) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 924; C. Senatosu S. Sa
yısı : 275) 278:279,3816:1389 

9. -— M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 
yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kıs
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 2/883; C. Senatosu : 2/55) (M. 
Meclisi S, Sayısı : 925; C. Senatosu S, 
Sayısı : 276) 279:280,3!90:3ı93 

10. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe 
ve 13 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu 
ile seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâ
zı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân 
komisyonlarından 3'er üyeden kurulu 118 
No. lu Geçici Komisyon raporu (2/904)1 

(S. Sayısı : 920) 280:349 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üniversite Personel kanunu tasarısı (1/827) 
(S. Sayısı : 903) nın tümü açık oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği bildi
rildi. 

Ege Üniversitesi Kuruluş kadrolarına ait 
695 sayılı Kanuna ek (1/787) (S. Sayısı : 884), 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek (1/817) (S. Sayısı : 
886) ye, 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş He-. 
kimliği Yüksek Okulunun fakülte haline getiril
mesi ve yeni kurulan fakülteye kadro veril
mesine dair 5239 sayılı Kanuna ek (1/846) (S. 
Sayısı : 908) kanun tasarıları öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul olundu. 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Güm
rük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski «Turistik 
Propaganda Malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol/ ile «Özel karayolu araçlarının geçici 
ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılma
mızın uygun bulunduğu hakkında (1/148) (S. 
Sayısı : 840), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda 
Kırallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da (1/678) (S. Sayısı : 865), 

Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası hakkın
da 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/696) (S. Sayısı : 867), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 
1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür An
laşmasının uygun bulunduğuna dair (1/688) 
(S. Sayısı : 898), 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici si
lâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanması-
nııı yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun buluduğu 
hakkında (1/695) (S. Sayısı : 899) ve, 

.Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair (1/799) 
(S. Sayısı : 910) kanun tasarılarının maddele

ri kabul olunarak tümleri açık oya sunuldu ve 
oyların ayrımı sonuçlarına göre kabul edildik
leri bildirildi. 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine (1/797) (S. Sayısı : 863), 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci 
maddesinin değiştirilmesine (1/231) (S. Sayısı : 
470ve470 ' e lnc i ek ) , 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununda değişiklik yapılmasına (1/629) (S. 
Sayısı : 912) dair kanun tasarıları ile, 

Kimlik Bildirme (1/711) (S. Sayısı : 913) 
ve, 

5953 sayılı Basın Mesleğinde çalışanlarla ça
lıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair (1/853) (S. Sayısı : 916) kanun tasa
rıları kabul olundu. 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ile 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 savılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metnin
de C. Senatosunca yapılan değişikliğin benim
sendiği hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (2/745) (S. Sayısı : 883 ve 883'e 1 nci 
ek) görüşüldü; benimsenen maddelerinin kabul 
edilerek kesinleştiği ve tümünün açık oya su
nulacağı bildirildi. 

izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm, 
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi (2/855) (S. Sayısı : 906) 
ile, 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı (1/798) (S. Sayısı : 888) nın mad
deleri kabul olunarak tümlerinin açık oya su
nulacağı bildirildi. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı (1/520) (S. Sa-
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yısı : 694, 694'e 1 nci ek 694'e 2 nci ek) nm 
Millet Meclisince reddedilen metninde Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler kabul 
olunarak tasarının kanunlaştığı açıklandı. 

20.. 6 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,45'te son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Kayseri 

Sabit Osman Avcı M. Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

II. >—İGELEN KÂĞITLAR 

T I asarı 
1. — 1973 yıh Bütçe Kanununa bağlı (:A) 

işareltli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/859) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

• 2. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı, (.1/860) ''Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

Teklif' 
3. — Cavit Okyayuz'un İçel ili Tarsus ilçe

sine Kırmızı Şeritli bir İstiklâl Madalyası ve
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/917) (Millî 
ıSavunma Komisyonu] ıa) 

4. — Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağa-
sı ve 2 arkadaşının, Fırat Üniversitesi Kuruluş 
Kanunu teklifi (2/918) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

KaporJa1'* 

5. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Tloşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlham i Sancaı'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi : 5/3; C. Senatosu : 4/66) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 171'e 3 n<cü ek; 
G. 'Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1973) (Gündeme) 

6. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
cetvelindeki 399 sayılı kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi : 5/2; C. Se
natosu: 4/68) (M. Meclisi S, Sayısı : 172'ye 

3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 . 1973 (Gündeme ̂  

7. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli haftalık karar cetve-

| ündeki 1494 sayılı kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (M. Meclisi : 5/4; C. Senato
su : 4/69) (M. Meclisi S. Sayısı : 173'e 3 ncü 
ek; C. Senatosu -S. Sayısı : 522) (Dağıtma ta
rihi : 19 . 6 . 1973) (Gündeme) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Eısü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarih
li Haftalık Karar cetvelindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu ('M. 
Meclisi : 5/6; C. Senatosu : 4/74) (M. Meclisi 
(S. Sayısı : 174'e 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 784'e 2 nci ok) (Dağıtma tarihi : 19.6.1973) 
(Gündeme) 

9. — İzmir Milletvekili İhsan Gürcan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme 
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (M. Meclisi : 5/5; C. Senatosu : 
4/76) (.M. Meclisi S. Sayısı : 175'e 3 ncü ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 891) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1973 (Gündeme) 

10. —• •Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/622; C. 
Senatosu : 2/45) (Miller Meclisi S. Sayısı : 

258 - -
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785'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 228) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1973) (Gündeme) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 2 
arkadaşının; Devlete, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda Meclis araştırması sapılmasına 
dair önergesi ve Araştırına Komisyonu raporu 
(10/3) (ıS. Sayısı : 909) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6 .1973) (Gündeme) 

12. — Hava kirlenmesinin önlenmesi ve ha
va kirliliği ile savaş kanunu tasarısı, Cumihu-
riyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ ve 3 
.arkadaşının, 15'98 sayılı Umumî Hıfzıssühha Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair ve İs-
tanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Temiz Hava 
kanunu teklifleri İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonlarından seçilen 3'er 
üyeden kurulu 99 No.lu Geçici Komisyon ra-
paru (1/201, 2/268, 2/787) (S. Sayısı : 9!İ4) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

13. — 5 Ocak 19(01 tarihli 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 4 ncü maddesine bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/785) (!S. 
.Sayısı : 917) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) 
(GÜNDEME) 

(14. — 2)37 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/87) 
(S. Sayısı : 918) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973). 
(GÜNDEME) 

15. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 
13 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından 3'er üye
den kurulu 118 No. lu Geçici Komisyon raporu 
((2/904) (S. Sayısı : 920) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 .19(73)!( GÜNDEME) 

16. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan AtaJöv ve 2 arkadaşnm, 
'6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 

arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâ» 
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bir ek mad
de ile bir geçici madde ilâvesine, 5287, 5422, 
6969, 7806 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelir
lerin fonu teşkili ile orman köyleri kalkındır
ma kooperatifleri kurulması hakkında kanun 
teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirileni 
ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni hak* 
knda Karma Komisyon raporu ile Millet Mec< 
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/583, 2/072, 2/515j 
Cumhuriyet Senatosu- 1/188) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 4 ncü ek; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı :258 ) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 .1973) ( GÜNDEME) 

17. — Bâzı orman suçlarının affına Ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının düşü
rülmesine dair olan ve Cumhurbaşkanınca geri 
gönderilen kanun teklifi hakkında Adalet Ko
misyonu raporu ('2/641) (Ş. Sayısı : 919) (Da
ğıtma Tarihi : 20 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

18. — Açık bulunan Anayasa Mahkemesi 
2 asıl üyeliği için yapılacak seçime dair Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon tezkeresi ve aday listesi (3/1004) 
'(S. Sayısı : 9211) (Dağıtma Tarihi : 20 . 6 . 1973) 
i (GÜNDEME) 

19. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk 
Verilmesi hakkındaki 52154 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Tarım Ticaret ve Plân komisyonların
dan 4'er üyeden kurulu 117 No. lu Geçici Komis
yon raporu (1/849) (ıS. Sayısı : 9122) (Dağıtma 
Tarihi : 20 . 6 .1973 ) (GÜNDEME) 

20. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 
(H) cetvelinin değiştirilmesi ve. 27 nci maddesi
ne bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karına Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/841; C. 
(Senatosu : 1/202) (M. Meclisi S. Sayısı : 923; 

^ C. Senatosu S. Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi : 
' 20 . 6 .1973) (GÜNDEME) 

'21. —• M. Meclisi İdare ÂmirLerinin, 1978 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı 101 nci Programda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık-
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l an tezkereleri (M. Meclisi : 2/848; C. Senatosu 
2/54) (M. Meclisi S. Sayısı : 924; C. Senatosu 
S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1978) 
(GÜNDEME) 

22. M. Meclisi İdare Âmirlerinin;, 1978 yılı 
Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/883; C. Senatosu : 2/55) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 905; C. Senatosu S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1973) (GÜN
DEME) 

28. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun * tasarısında yapı
lan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tez

keresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/856, C. Senatosu : 1/208) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 91216; C. Senatosu S. Sayısı : 282) 
.(Dağıtma Tarihi : 20 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

24. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/855; C. Se
natosu; 1/207) (M. Meclisi S. Sayısı : 927) C. 
Senatosu S. Sayısı : 283) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 6 .1973) (GÜNDEME) 

25. — 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanun
la 1973 yılına ertelenmiş bulunan mahallî idare 
seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonları raporları (1/838) (S. Sayısı : 928) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1978) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma IS&aM : 15.00 

BAŞKAN : ÖSalbit Osman Avcı 

KÂTİPLER :Şevta£!t(Doğan (Kay®Drf),Muiıiittıin!Sayın ((Mantep) 

BAŞKAN — Millet Meclis'riin 130 ncu Birleşiimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomatik cihazla yoklama ya- ı (Yoklama yapıldı) 
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas- ı „ . „ „ . , . r _. . . .. v , w 
mak suretiyle yoklamaya katılmalarım rica ede- l ^ ^ ^ ~ feeklı çoğunluğumuz vardır, 
ceğim. j görüşmelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

sinde konuşmalarını ve beş dakikayı geçmeme
lerini rica ediyorum. 

'(BAŞKAN — Yedi sayın üye, gündem dışı söz 
istemiştir. Bunlardan üç tanesinin isteğini bu
lgun, diğerlerinin de yarın ve Pazartesi günü ye
rine getireceğim. 

Sayın üyelerden-, baına müracaatlarındaki vâ
ki beyanlarına riayet etmelerini; o konu içeri-

1. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, pa
muk taban fiyatları hakkında gündem dışı deme
ci. 
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BAŞKAN — Sayın Cavit Oral, pamuk taban 
fiyatları hakkında söz istemişlerdir, buyurunuz 
efendim. 

CAVİT ORAL (Adana) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

"Gün geçtikçe pamuk üreticisini kaygulandı-
ran şok 'önemli bir iki noktanın sayın Hükümet
çe aydınlatılması maksadıyle Yüc>e Meclisin hu
zuruna çıkmış bulunmaktayım. 

Hükümet programında talban fiyatlarını be
lirleyen pasajda şöyle denilmektedir : «Tahan 
fiyatları, üreticinin emeğinin en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi ve hayat seviyesinin yükseltil
mesi amacıyle düzenlenecek ve destekleme alım
larına bu anlayışla devam edilecektir. Tarımda 
ıgirdi maliyetlerinin artmaması için gerekli ted-
'birler alınacak, talban fiyatlarının tespitinde 
özellikle dünya fiyatları, üretim miktarı ve ma
liyetler göziönünde bulundurulacaktır.» 

Hükümet programında, tarım politikası 
'•bakımından önem ve değer taşıyan bu sözler her 
üretici için gerçekten güven ve ümit verici bir 
ifadedir. Yeter ki, bu vâdedilen politikanın uy
gulamada olumlu sonuçlarını görmek mümkün 
olafbilsin. 

Bundan önceki partilerüstü Hükümetin 1972 
yılında; hayat pahalılığını artırır nedeniyle ve 
'tüm bürokratik bir görüşle, maliyet fiyatları
ma fazla önem vermeden saptadığı taban fiyat
ları ve takip ettiği pamuk politikasından olum
lu bir sonuç aldığı iddia edilemez. Oysa, mem-
lesketimizin tanımında, mensucat endüstrisin
de, yağ sanayiinde, döviz sağlanmasında ve 
dış ticaret bilançosunda ve istihdamda büyük 
bir potansiyele sahip olan pamulk mahsulüne; 
sürekli olarak artan maliyet fiyatlarına rağmen 
saptanmış bulunan yetersiz taban fiyatları yü
zünden müstahsilin uğradığı maddî ve manevî 
zararları ve bunun sosyal ve ekonomik etkile
rini objektif bir görüşle gözönıünde tutmamak 
mümkün değildir. 

Zira, geçen yıl ekolojik şartlar nedeniyle 
iyi bir pamuk rekoltesi elde edilememiştir. 
Maliyet fiyatları 1971 yılma göre hayli yüksel
miştir. Sonra, pamuğu lisansa tâbi tutmak, 
alivre isatış fiyatlarını dünya fiyatlarının, üs
tünde saptamak gübi, ihracatı engelleyen ha-
ıtalı bir politika takip edilimişti. Esasen ve
rimsiz, kırık ve fakat maliyeti pahalı bir mah-
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ısul elde eden üretici, bu doyurucu olmayan ta
ban fiyattan dolayısiylıe; bankalara, şıahıslara 
ve tefecilere olan borcunu ödemek için, yük
selime istidadı gösteren dünya fiyat konjonktü
rünü beklemeden mahsulünü satmak mecburi
yeti ile karşılaşmış ve bu yüzden özellikle kü
çük üretici çok zarar görmüştür. Nitekim, fi
yatlar sonradan çok yükselmiş ve müstahsil 
bundan, ne yazıkki bir fayda elde edememiş
tir. 

Kalıdı ki, müstahsilin Hükümetten talep ıet-
tiği fiyat, devalüasyondan sonra Adallet Bar-
tisi ikıtidan tarafından pamuğa tatbik edilen 
13 liraliik dolar kurunun 14 liradan hesabedü-
mesinden başka bir şey değildir ve bu talep 
müstahsilin en tabiî bir hakkı idi. Hattâ Ada
let Partisi iktidarı tarafımdan böyle yapılacağı 
da vaadedilmişti. Ne var ki, büyük bir müs
tahsil kitlesi tarafından talep edilen bu fark, 
hayat pahalılığının artması nedeniyle nazları 
dikkate alınmadı. Fakat hayat pahalılığı için 
ileri sürülen mesnetsiz bu neden; müstahsil kit
lenin her bakımdan yararına olan ve dünya
nın her yerinde tatbik edilen; müstahsili des-
tekleyicii, ölçülü bir taban fiyatı tesbitinden' 
ısrarla kaçınılmış olması, yükselen hayat pa
halılığını durdurmamış, bilâkis yükseltmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, geçen yıl tespit 
edilen maliyet fiyatlarına göre 'bir kilo kutlu
nun (yani çekirdekli pamuğun) Ege ve Çukur
ova'da maliyeti 390, Antalya'da 388 kuruştu. 
Buna karşılık taban fiyatları Ege'de 352 - 375, 
Antalya'da 347 - 370 ve Çukurova'da 332 - 355 
kuruştu. 

Geçen yıl serbest pazarda bu fiyatla baş
layan bir kilo tütün sonraları 450 kuraşa çıktı, 
yılbaşından sonra da yükselerek bugün 550 -
600 kuruşu buldu. iSaf pamuk ise 14 liranın üs
tündedir. Ama gerçek müstahsil bu yükseliş
ten katiyen faydalanmamış, bilâkis zarar gör
müştür. 

Muhterem milletvekilleri şimdi biraz da, 
yükselen maliyet fiyatları üzerinde duralım: 
1970 yıllına göre 1971 sulaımia ücretlerinde % 
38,3, 1972 yılında ise % 100'ün üzierinde bir 
zam yapılmıştır. Daha açık ve seçik bir ifade 
ile, Devlet sulama üereti 16 liradan 26 liraya 
ve buna 10 lira da yat ınm fonu eklenince, 36 
liraya yükselmiştir. Çapa amelesinin asgarî 
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ücreti; yemesi, içmesi ve nakliyesi müstahsil 
tarafından karşılanmak ve ödenmek üzere, 12 
liradan 19 - 20 liraya çıkmıştır. Pamuk top
lama sezonunla, toplama ücretleri yarı yarıya 
yükselmiştir. 1972 yılılmda kilosu 36 kuruşla 
başlayan toplama ücreti, sezon sonlarına doğ
ru kilosu 70 - 100 kuruş arasında değişmiştir. 
Bu ise ortalama olarak % 1 oranında yüksel
medir. 

Taşıma ücretlerinde artış % 45'tir. Kompo-
ze gübrenin 18,48 denilen cinsli, 170 kuruştan 
215 kuruşa fırlamıştır. 3 000 lik Ford traktör 
51 500 liradan, 67 500 liraya ve 5 000 lik Ford 
traktör 108 500 liraya; devalüasyondan önce 
58 500 lira olan Massey Ferguson devalüasyon
dan sonra 64 bin liraya yükselmiştir. Keza, 
yedek parça fiyatlarında da % 15, % 30 arasın
da bir yükselme vardır. 

Bugün Fransa'da 32 ton buğday değerinde 
olan bir Ferguson traktörü, bizde 65 ton buğ
day karşılığıdır. 

Örnek olarak verdiğim bu maliyet girdile
rine eklenecek daha çok şeyler vardır. Ancak, 
bu rakamlar gösteriyor ki, 1972 de tespit edil
miş olan taban fiyatlariyle maliyet fiyatları 
arasındaki em.dk ve zahmet, bunu karşılayıcı 
kârı temin şöyle dursun, üreltici aleyhine ap 
açık bir zarar meydandadır. 

Muhterem milletvekilleri, pamuk mahsu
lünün Türkiye'nin ekonomik konjonktürü için
deki yeri ve önemi de pek büyüktür. Bugün 
Türkiye, pamuk müstahsilinin en ileri teknolo
jiyi benimsemesi ve intansif bir ziraat sistemi 
sayesinde dünyada en ileri memleketler ara
sına girmiştir. Amerika, Kusya, Çin, Hindistan, 
Pakistan ve Brezilya gibi büyük ihracatçılar
dan sonra pamuk ihracatında dünyada yedinci 
ve 1972 yılında 760 147 hektar dönümle ekiliş 
•alanı ve 543 554 ton saf pamuk istihsali ile1 

sekizinci gelmekte ve dönümden aldığı pamuk 
ile İsrail'den sonra da dünyada ikinci gelmek
tedir. 

Şimdi Hükümetten şunları öğrenmek isti
yorum: Maliyet fiyatları 1972 ve 1973'e naza
ran hayli yükselmiş olmasına ve daha da yük
seleceğine göre, pamuk fiyatlarını ne zaman 
ve ne şekilde tespit ve ilân edeceklerdir? 

Yani bu, 14 liranın üstünde bir para demek
tir. Ziraat Odalarının, taban fiyatları için esas 

olarak hazırladığı bir rapora göre standart ola
rak; kilogramda maliyet Ege'de 440, Antalya' 
da 433 ve Çukurova'da 429 kuruş olarak tespit 
edilmiştir. Bu fiyatlara, Maliye Bakanlığının 
vergiye esas aldığı % 30 bir kâr da eklenecek 
olursa, taban fiyatlarının Ege'de 570, Antalya' 
da 565 ve Çukurova ile Güney Doğu Anadolu' 
da 555 kuruş olması lâzım gelir. 

Yine öğrendiğimize göre, bundan 20 - 25 
gün veyahut 1 ay evvel Ticaret Bakanlığı Dış 
Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesince, Pa
muk Satış Kooperatiflerinin ve Ziraat Odaları 
Birliğinin iştiraki ile bir de toplantı yapılmış ve 
bu taban fiyatları üzerinde görüşülmüştür. Aca
ba Bakanlıkça bu toplantıdan olumlu bir neti
ce alınmış ve ileri sürülen taban fiyatları ciddî 
bir şekilde değerlendirilmiş midir?.. 

Diğer taraftan, dünya pamuk piyasası de
vamlı yükseliş gösterdiği ve Türkiye Ve müsait 
fiyat teklifleri yapıldığı halde, hâlâ alivre sa
tışlara müsaade edilmemektedir. Halbuki alivre 
satışlar, bir memleket için en müsait şeydir. Bu
nu kaçırmak, bir memleketin üreticisi ve istih
sali bakımından büyük kayıplar ifade eder. Bu
nun nedeni nedir ve niçin bu müsait fırsatlar 
kaçırılmaktadır ? 

Yoksa yine. geçen yıl müstahsilin zararını 
ve acısını çektiği, pamuğu lisansa tâbi tutma 
gibi hatalı bir karar ve davranış arefesinde mi 
bulunmaktayız ? 

Son olarak da şunu ifade edeceğim: Erken 
ilân edilmesinde büyük fayda olduğuna göre, 
pamuk taban fiyatları ne zaman ilân edilecek
tir? 

Pamukçuluğumuzun daha çok gelişmesi ve
ya duraklaması üzerinde çok etkili olacağına 
inandığım bu soruların cevabını Sayın Hükü
metimizden öğrenmek istiyorum ve Hükümeti
mizce bu sorularımın bir an evvel açıklanması
nı rica eder, yüce Meclisin muhterem Başkanı
nım ve muhterem üyelerini hürmetlerimle se
lâmlarım. 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un Or
du ilinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel 
felâketi ve fındık fiyatları hakkında gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, Ordu ili
nin muhtelif yerlerinde vukua gelen sel felâ
keti ve fındık konusunda; buyurunuz. 
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KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Ordu ilimizle alâkalı birkaç mevzu hakkın
da kısa maruzatta bulunmak üzere huzurları
nızda bulunduğum şu anda, evvelâ bir şükran 
vazifesini eda etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ordu ilimizde meyda
na gelen sel felâketi Fatsa'da büyük tahribat 
yapmıştır. Geçen celse gündem dışı bir konuş
ma yapan değerli arkadaşım Ordu Milletveki
li Ata Topaloğlu tahmin ediyorum bir heye
can neticesi, meselenin aslına geniş mânada 
muttali olmadan, «sel felâketi bölgesindeki ça
lışmaların noksan olduğu» nu ifade buyurdular. 

Selin vukubulduğu andan itibaren yetkilile
ri mahalline gönderen, gerekli tedbirleri alan ve 
bu suretle Fatsa'nın ıstırabına yakından ortak 
olan Hükümete ve hususiyle Bayındırlık Ba
kanına ve mahalline acele heyet gönderen İmar 
ve İskân Bakanına huzurlarınızda teşekkür edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Fatsa'nın bu felâketi
ni istismar eden sayın C.H.P. Genel Başkanı 
Bülent Ecevit'e de huzurlarınızda, Ordu halkı 
adına teessüflerimi arz ediyorum. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Sen 
kimsini . (C.H.P. sıralarından «Maşallah», 
«Ohooo» sesleri.) 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu mukaddemeden sonra, kısa 
zaman içerisinde, Ordu ilinin ehemmiyetli telâk
ki ettiğim birkaç meselesine Sayın Başkanın 
müsamahasına sığınarak temas etmek isterim, 

Değerli arkadaşlarım, Sivas ili Koyulhisar 
ilçesi ile Ordu ili Mesudiye ilçesi arasında or
man anlaşmazlığı halen devam etmektedir. Bu 
anlaşmazlık, halen Koyulhisar işletmesinde bu
lunan İğdır ormanlarının Mesudiye ilçesinde 
kaldığı iddiasıyla Ordu ili işletmesine bağlaml-
tnası konusudur, 

Bu mesele uzun senelerden beri tetkik mev
zuu yapılmış, Giresun Başmüdürlüğü; Mesudiye 
ilçesi dahilinde kalan ormanların Mesudiye böl
gesine bağlanması, aksi halde bu halin huzur
suzluk kaynağı olacağı görüşünü müdafaa et
miştir. Amasya Başmüdürlüğü ise, Mesudiye 
bölgesinin Koyulhisar'a bağlanmasının uygun 
olacağı fikrini ileri sürmüştür. Bakanlık muh
telif yollardan incelemeler yaptırmış, ilçelerin 
kaymakamlarının görüşünü almıştır. 

20 . 6 . 1973 0 : 1 

Mesudiye ilçesi Kaymakamı «İleride herhan
gi bir olaya sebebiyet vermemek için, Koyulhi
sar işletmesinin Mesudiye ilçesi dahilinde ka
lan ormanlarının Ordu ili işletmesine ballanma
sı gereklidir» demektedir. Koyulhisar ilçesi Kay
makamı tamamen aksi fikri savunmaktadır. 

Mesudiye ve Koyulhisar sınırı üzerinde bu
lunan İğdır dağı ormanları hakkında; Sivas \ e 
Ordu valileri ile Tarım Bakanlığı temsilcileri ve 
Koyulhisar ve Mesudiye kaymakamlarının, 

22 . 5 .1967 tarihinde Mesudiye kaymakamlık 
makamında yapmış oldukları protokol bir neti
ce vermemiştir. 

Diğer taraftan son olarak Tarım Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı mahallinde tetkikat yaptır
mış; bu tetkikat neticesinde; Mesudiye ile Ko
yulhisar ilçe sınırlarının girift olması, Mesudi
ye'nin Ordu'ya 120 kilometre, Koyulhisar'a 30 
kilometre mesafede bulunuşu; kıymetlendirme
nin aynı yönde olması, anlaşmazlığın tek elden 
idaresinin daha kolay olacağı gerekçesiyle Me
sudiye bölgesinin Koyulhisar işletmesine devri
ni oy çokluğu ile uygun görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu karar Mesudiye 
yönünden vahim bir karardır. 1966 yılından bu 
yana her üretim mevsiminde büyük bir huzur
suzluk kaynağı olan, hattâ silâhlı çatışmalara 
kadar varan bu konunun çözümlenmesinde za
ruret vardır. Tarım ve Orman Bakanlıklarının 
şimdiye kadar sarf etmiş oldukları gayrete te
şekkür ediyoruz. Ancak, İçişleri Bakanlığı he
nüz 2 vilâyet arasındaki sınırı tespit etmemiş
tir ve bu sınır tespit edilmediği müddetçe 2 
kaza arasındaki ihtilâf devam edecektir. Hü
kümetin ve alâkalı bakanlığın bu meseleye 
ehemmiyetle eğilmesini ve yıllardan beri Ordu 
ili ile Sivas ili arasındaki devam eden husume
te son verilmesine yardımcı olmalarını istir
ham etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, vakti israf etmeden 
simdi başka bir konuya geçiyorum. Bu da fın
dık konusudur : Bu kürsüden müteaddit defa
lar bu meseledeki görüşlerimizi ve kanaati arı
mızı ortaya koymuştuk. 

Değerli arkadaşlarım, 2,5 milyon Karadeniz
linin kaderi fındıkla ilgilidir. Geçen yıllara ait 
stoklar memnuniyet verici ölçüde eritilmiştir. 
Bu yıl 200 milyon kilogram fındık tahmin edil
mektedir. Döviz kaynağımızın 1/5 ini teşkil 
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eden fındık mahsulünün kaderi uzun seneler 
maalesef Ordu'nun aleyhine tecelli etmiştir. 
1966 - 1967 - 1968 ve 1969 yıllarında Hüküme
tin takip ettiği fındık politikası isabet kaydet
miş; 21,5 milyon vatandaş bunun şükran duygu
ları içerisinde kalmıştır. 

10 Ağustos 1970 tarihinde alman devalüas
yon kararı neticesinde fındığa, normal kur'a 
nispetle düşük bir kur tatbik edilmiş ise de, o 
zamanın Başbakanı Sayın Süleyman Demirel 
tarafından 8 Eylül tarihinde radyoda yapılan 
bir beyanatta, «önümüzdeki yılda bu seviyenin 
düzeltileceği» ifade edilmiş idi. O günkü fındık 
politikası ve kur tatbikatı tamamen yerinde idi 
ve 1 sene sonra da Karadeniz halkı 15 lira üze
rinden fındığının değerlendirilmesini beklerken, 
kurulan partilerüstü hükümetler bunlara riayet 
etmemiş ve yine Karadeniz halkı 2 sene müd
detle perişan olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün fındığın mali
yet fiyatı 7,5 liradır. Bunu ben söylemiyorum: 
Bundan 1 ay önce Ticaret Bakanlığında yapılan 
bir toplantıda 1GM mümessili, «1 kilogram fın
dığın maliyet fiyatının 7,5 lira olduğu»nu söyle
miş ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri bunun aksi
ni iddia etmemişler ve bu fikre katılmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, maliyet fiyatı 7,5 lira 
olan bir mahsulü 8 - 8,5 liraya satarsanız, bu 
2,5 milyon vatandaşın kaderi ne olacaktır? Bu 
7,5 lira rakamı uzun çalışmalar neticesinde el
de edilen hakiki maliyet fiyatıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün fındık fiyatları 
Avrupa'da 136 ve 138 dolar üzerinde seyretmek
tedir. Bunu 14 liralık kur ile çarptığımız zaman 
karşımıza 9,5 liranın üstünde bir rakam çık
maktadır. Biz, değerli arkadaşlarımızın bizi 
yanlış anlamamalarını, karagözden kar bağışlar 
bir hava içerisinde bulunmuş olduğumuzu tah
min etmemelerini, düşünmemelerini rica ediyo
ruz. Bugünkü şartlar altında maliyet fiyatı 7,5 
lira olan fındığın, önümüzdeki sezon içerisinde 
kilosunun 10 liraya çıkarılması suretiyle 2,5 
milyon vatandaşın ıstırabına son vermek imkâ
nı hâsıl olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa fiyattan şikâ
yetçi değildir; Avrupa, fiyat istikrarsızlığın
dan işkâyetçidir. Düşük fiyat politikası, fındık 
ihracatında % 3, % 8 arasında bir artma gös
terecektir. İhracatımızın, döviz kaynağımızın 

% 18 ilâ % 20'siııi teşkil eden bu mahsulün ba
rem fiyatının tespitinde Hükümetimizin çok has
sas davranacağı inancını halen muhafaza etmek
teyim. 

Değerli arkadaşlarım, müdahale fiyatı ile, 
müstahsilden alman fındığa tatbik edilen fiyat 
arasında 50 kuruşluk bir fark vardır. Bugün 
tatbikat böyledir, fevkalâde spekülatif bir mad
de olan fındığın iki koldan ayrı ayrı; arada 50 
kuruşluk bir fark arz edecek şekilde değerlendi
rilmiş olması birtakım suiistimallere; birtakım 
sızlanmalara meydan vermektedir. 

Binaenaleyh, Hükümetimizden, bu farkm 25 
kuruşa indirilmesini ve muhtemel suiistimalleri 
ve spekülatif hareketlerin önlenmesi bakımın
dan bu tedbir tavsiyemize iltifat buyurmaları
nı ehemmiyetle rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım sözlerimi bitirirken, 
fevkalâde ehemmiyetli telâkki ettiğim bir nok
taya daha temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Şensoy, bana vadettiği-
niz saati bir misli geçtiniz; bana söylediğiniz 
konuların da dışına çıktınız. Bunu da hasırlatı
yorum. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Saym Baş
kan, çok özür dilerim. 

BAŞKAN — özür dilemekle değil k i ; vak
tiyle bana söyleyiniz saatini de, konusunu da; 
ben de takdirimi öyle kullanayım. Bir kısmını 
söylediniz; «Fındık» dediniz, evet; «sel» dedi
niz, evet; her ikisinin de dışında, «mutlak 5 da
kika konuşacağım» dediniz, tam 10 dakika oldu. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla.) — Bağlıyo
rum efendim. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; Ordu' 
nun bir Akkuş kazası vardır, burası orman mm-
takasıdır. Bu kazanın eski ismi Karakuç idi; 
burası nahiye iken, Demokrat Parti iktidarı za
manında kaza olmuş ve ismi de «Akkuş» ola
rak değiştirilmiştir. Burada, 5 yıl evvel kurul
muş olan orman işletmesi, Saym İsa Bingöl ar
kadaşımızın selefi tarafından ortadan kaldırıl
mıştır. Orman Mmtakası olan, bir kereste fab
rikası bulunan mmtakada, işletmenin ortadan 
kaldırılmasının ne demek olduğunu değerli ar
kadaşlarınım iyi anlayacaklarına inanmakta
yım. Ben bu mevzudaki ümidimi kaybetmedim, 
Saym Bakanın mesele üzerinde hassasiyetle 
durduğuna kaniim. Şayet bu işletme ipka edil-
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mez ve tekrar bu istikamette ihya edilmez ise, 
Akkuş'un ismi tekrar Karakuş olacaktır ve 
Akkuş, Hükümete ve Parlâmentoya küskün ola
caktır. 

Bu itibarla, bu hassasiyetimi olumlu karşı
layacağınızı ve beni mazur göreceğinizi tahmin 
eder, hepinize derin saygılar sunarım. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sataşma olduğu için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, size ne sataş
ma oldu? 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) —Efendim, ken
disi «helecanla» dedi. 

BAŞKAN — «Heyecan» sataşma mı? «Her
halde heyecanlı olacak ki. böyle söyledi» dedi. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Varit olma
yan şeyleri. 

BAŞKAN — Yok efendim, gündem dışı ko
nuşmada böyle bir usul yok. 

Sayın Ferda Güley de bir tezkere yazmış, 
onu da sıraya koydum; gündem dışı söz ister
siniz size de, sıranız gelince söz veririm efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, Kumru yolu hâlâ kapalıdır, haberi yok. 

BAŞKAN — Efendim, kapalıdır, açıktır.. 
Bir kaç gün evvel kürsüde idiniz.. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Söyledim 
ama. 

3. — Afyon Karahisar MületveMti Ali 
İhsan Ulubahşi'nin, haghaş ekimi 'hakkında gün
dem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Ulubalhşi, 
afyon ekimi ile ilgili, son gündem dışı söz. 

•Sizden rica edeyim, hiç olmazsa siz; ver
diğiniz sözü dakika itibariyle ve konu itiba
riyle yerine getiriniz efendim. 

ALI İHSAN ULUBAHŞİ (Afyon KaraJhi-
s>ar) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

iSayın Nihat Erim'in, haşhaş ekimi yasak
lanan bölgelere bereket yağacağı ve bu bölge
lerde birer küçük Amerika fışkıracağı zannmı 
uyandıran tatlı sözlerinden geriye kalan ve 
değiştirilemeyen acı gerçek şudur ki ; haşhaş 
yasağı, memleketimizin .geniş bir sathında ya
şayan halka; meşru rızkının büyük bir kısmını 
kaybettirmiştir. 

Kaçakçılığı önlemenin başka yolu varken 
haşhaş yasağına gitmenin isabetsizliği bir ta

rafa; işin bir acı yönü de, illgili bölge halkı* 
nm uğrayacağı zararların eksiksiz karşılanması 
/garantiye bağlanmadan «hareket edilmesidir. 

Memleketimizin geniş bir halk kitlesi meş
ru rızkını kaybederek yokluğa, ıstıraba ve hu
zursuzluğa düşerken; insanlığa hizmet iddiası 
gerçekçi bir insanseverlik değil, bir insan se-
verlik kuruntusudur. .Sözün kısası, haşhaş- ya
sağının talihsiz övüncü Sayın Nihat Erim'e; 
derdi ve pürüzleri ise halkımıza ve başka hü
kümetlere kalmıştır. 

Ben, özellikle tazminat konusu üzerinde dur
mak istiyorum. Haşhaş tazminatı sadece, 1971 
yılında afyon sütü teslim edenlere verilmekte
dir. Birçok haşhaş ekicisi tazminat dışı bırakıl
mış ve mağdur edilmiştir. 

Haksızlığın (giderilmesi bakımından; 1969, 
1970 veya 1972 yıllarında haşhaş ekmiş olup 
da; 1971 yılında herhangi bir sebeple haşhaş 
eıkemeyen ve afyon sütü teslim edemeyen haş
haş ekicilerine; 1971 sonbaharında gerekli bel
geyi alıp da haşhaş ekmemiş veya haşhaş ek
miş de hava şartları sebebiyle üretim yapama
mış ve bu yüzden 1972 tazminatından mahrum 
bırakılmış müstahsillere; sırf tohumu için haş
haş ektiklerinden, kapsülünü çizmemeleri söbe-
biyle afyon sütü teslim edemeyen üreticilere; 
haşhaş tohumundan yağ istihsal eden; fakat 
yasaklama sebebiyle mesleklerini kaybeden 
tasfiyehane sahiplerine de geciktirilmeden taz
minat verilmelidir. 

Haşhaş ekimi yasaklanan yerlerde kal
kınmayı ve işsizliğin giderilmesini sağlaya
bilmek için; düzensiz olarak değil, bir kaç 
yerde toplama suretiyle; zarar ,gören yerlere 
adilâne dağıtarak ve devlet rehberliğinde bir 
düzene bağlayarak yatırımlar yapılmalıdır. Ko
nu ile ilgili bir toplantıda, o zamanın Sayın 
Tarım Bakanından haşhaş tohumunun muha
fazası için tedbir alınmasını istirhamı etmiştim; 
ıgereğinin yapıldığını ummaktayım. Haşhaş 
politikasının, bütün unsurları ile yeniden ele 
alınması zaruridir. 

Bu vesile ile Yüce Meclisi saygıyle selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulu-
Ibahşi. 

FERDA &ÜLEY (Ordu) — Sayın Başka
nım. 
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BAŞKAN — Buyuran efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Size bir tez
kere takdim, ettim, hadise mahalline. 

BAŞKAN — Efendim, tezkerenizde yazılı; 
«Hadise mahalline giden tek milletvekili be
nim. Ayrıca Genel Başkanıma teessüf edilmiş
tir. Genel Başkanımın bir Genel Sekreter Yar-
dıımcısıyım, gündem dışı söz verin» diyorsunuz. 

Sizden önce 4 sayın üye olduğu için 5 nci 
sıraya sizi yazdım efendim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bugün lütfede
cek misiniz? 

BAŞKAN — Hayır, bugün üç kişiye söz 
vereceğimi beyan etmiştim, üç kişiye söz ver
dim. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bunu ben, 
ıgündem dışı hak olarak rica ediyorum. 

Bir arkadaşımız, Genel Başkanımıza, Meclis 
huzurunda, kamuoyu huzurunda, haklı olma
yan bir ölçü içinde sözler söylemiştir. Bunu 
cevaplama hakkına sahibolduğumu zannediyo
rum. 

BAKSAN — Efendim, siz de kürsüye geldi
ğiniz de bunun haksız olduğunu o zaman söyle
yeceksiniz her halde. Çünkü, siz daha iyi bi
lirsiniz, gündem dışında böyle bir usul yok. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Hayır, gündem 
dışı söz hakkımın doğmadığını biliyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı hakkınız doğma
dığı gibi, ona cevap verme hakkinizin da doğ
madığını da biliyorsunuz tabiî. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Burada bana 
söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Yardımcı; Tüzük olsun, ben 
değil efendim. 

4. *—• istanbul Milletvekili He.pt Ülker'in, 
«Yedek ^subaylığa zamanında aUnmamak [ sure
tiyle mrara 'uğrayan gençlerin ; durumlarının 
düzeltihnesi hakkında kanun teklifi» rrtin, hava
le ^edilmiş <olduğu komisyonlardan dörder üye 
alınmak (suretiyle kurulacak -bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine 'dair önergesi. 1(2/901, 
4/411). 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedeksuibaylığa zamanında alınmamak su
retiyle zarara uğrayan gençlerin durumlarının 
düzeltilmesi hakkında kanun teklifimin, öne
mline binaen, biran önce kanunlaşmasını sağ
lamak üzere, havale edildiği Millî Eğitim, Millî 
Savunma ve Plân komisyonlarından 4'er üye 
alınmak suretiyle kurulacak geçici bir komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergemi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Önerge belli, yedeksubaylarm 
zarar görmemeleri için üç komisyon yerine, ge
çici komisyon istiyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kısaca izah 
edeceğim efendim. Uzun bir kanun değil, in
celiği var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; herkesi ilgilendiren bir konu: Üni
versite mezunu oluyor genç, askerliğe çağrılı
yor ve kendisine deniyor ki; «şu kadar müd
det sonra askere alınacaksın» Ve bu arada ne 
yurt dışına çıkabiliyor, ne özel sektörde, ne de 
devlet sektöründe vazife alabiliyor. Çünkü, ka
nunda askerliğini yapmamış olanların vazife
ye alınmaması için hüküm var. 

Şimdi, bu konu ile alâkalı 15 000'e yakın 
genç var ve Sayın Millî Savunma Bakanının be
yanına göre de bundan böyle, üniversite bitir
miş yedek subay adayı üç gençten ancak bir 
tanesinin alınabilmesi imkânı var; teknik im
kân bu. 

Meclis tatile girmek üzere; önergemi, bilme
yerek vermiş değilim. Fakat getirilecek madde 
şu söylediğim cümlelerden ibaret: «Askerliği
ne karar verilmiş ve zamanı tâyin edilmiş olan 
kimseler, askerliğe alınacakları zamana kadar 
işe girebilirler, yurt dışına çıka/bilirler» İlâve 
edilecek fıkra bundan ibarettir. Yardımınızı 
istirham ediyorum. 

Yarın veya gelecek hafta tatile girecek olan 
Meclis, Sayın Millî Savunma Bakanı (ki «ye-
tiştireaııiyoruz» diyordu; bir nevi yardım oldu 
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benim bunu teklif etmem) yardım ederse bu 
genç insanlara bir iş yapmış oluruz. Yardımı
nızı istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, yedek su

bay hizmetine alınamayan yüksek öğrenim me
zunlarının, bu süreden önce kendilerine kolay
lık gösterilmesi ile ilgili kanun teklifinin öner
gede isimleri yazılı komisyonlardan kurulu ge
çici komisyona havalesini istemektedir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyona havale edilecektir. 
5. — Kayseri Milletvekili Enver 'Turgut'un, 

«506 sayılı ıSosyal Sigortalar Kanununa bâzı 
maddeler ^eklenmesine dair kanun teklifi» nin 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan 7 §er üye 
alınmak suretiyle kurulacak bir 'Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. '(2/912, 
4/410) 

BAŞKAN — Bir başka sunuşumuz vardır 
takdim ediyorum efendim. 

••Millet Meclisi Başkanlığına 
•506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun teklifimizin 
biran evvel kanunlaşması için havale edilmiş 
olduğu Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilecek T'şer üyeden kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Enver Turgut 

BAŞKAN — iSaym Turgut, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kurumu Kanununda değişiklik 
yapan teklifinin geçici komisyona havalesini 
istemektedir. Ancak üye sayısı, parti grupları
nın kuvvetleni oranında Başkanlıkça tespit edi
lir. 

O sebeple; üye sayısı kısmı hariç, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — 'Ordu Mületvelati Ata Topaloğlu'nuu, 
«Köy 'muhtparlarına 'maaş bağlanması hakkında 
kanun 'teklifi» nin, İçtüzüğün 36 mcı 'maddesine 
göre gündeme alınmasın-a dair önergesi. (2/406, 
4/409) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum efendim. 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Köy Muhtarlarına maaş bağlanması hakkın

da 1 Kasım 1970 tarihinde verdiğim 2/406 sa-
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j yılı kanun teklifinin aradan iki yıl sekiz ay 
geçmesine rağmen komisyonlardan çıkmadığı 
anlaşılmıştır. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesine .göre Meclis 
gündemine alınmasını arz ve teklif eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz çok kısa olarak izah 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — İsterseniz yerinizden buyu
run efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, se
sim kısık; müsaade ederseniz kürsüden arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarını; 
1 Kasım 1970 tarihinde, köy muhtarlarına 

maaş verilmesi için bir kanun teklifi vermiş 
bulunmaktayım. Aradan üç seneden fazla za
man geçtiği halde, komisyonlar görevlerini yap
mamışlardır. 

Muhtarlar âmme hizmeti ifa etmektedirler, 
bergün büyük sıkıntılarla karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. Köy hizmetleri, yol işleri, su iş
leri okul işleri için devamlı olarak Ankara'ya 
.gelmektedirler. 

Bunlar devlet memuru sayılıyorlar, bir suç 
işlerlerse Devlet Memurları Kanununa göre 
yargılanıyorlar. 

Bu bakımdan kanun teklifimi; çok önemli 
olan bu kanunun Yüksek Meclisinizce bir kara
ra bağlanması ve muhtarlara da Devlet me
murları gibi maaş verilmesi için vermiştim. Lüt
federseniz bunu gündome alalım. 

Bu seçimlerden evvel bunun kanunlaştırıl-
I masını istirham ediyorum. Bu, muhtarların 

hakkıdır. 50 000'e yakın muhtarın bir çoğu 
her gün büyük yokluklarla karşı karşıyadır. 
Yıllarca evel çıkarılan bir kanunla; köyde bir 
haneden 20 lira almak suretiyle köy işlerini ted-
vir edecek, bir taraftan da kendisini bundan 

I bir para alacak. Bu da, tatbikatta mümkün 
olmayan bir husustur. 

Lütfederseniz bunu gündeme alalım sayın 
arkadaşlarım. Bunu arz ve istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Buna azaları da-

] ilâve edelim. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 

MUİSA DOĞAN (Kars) — Oldu olacak, aza
lara da verelim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfediniz oyluyo
rum. 

ATA TOPALOĞLU (Devamla) — Maaş 
vermeyi kabul etmiyor musunuz ? 

ISABRt KESKİN (Kastamonu) — Konuş
ma bittikten sonra olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bitti konuşmanız; kes
tim efendim kestim, bitti sözünüz. 
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iSayın Doğan yok böyle bir şey, yapmayı
nız efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Azalara da ve
relim. 

BAŞKAN — Efendim, ne olursa olsun, siz 
de onu teklif ediniz. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Kabul etme
diğinizi biz de seçmenlere bildireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu bitti efen
dim, sizin işiniz. 

Efendim, önergeyi oylarınıza a^z ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir efendim. 

V. — 'GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Jiurhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 101 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince rıddolunav metnine 
dair C. 'Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporn (M. Meclisi 2/745, 
C. Senatosu 2/52) (M. Meclisi S. Sayısı : 883 ve 
883'e 1 nci ek) (€. Senatosu S. Sıyısı : 270) 

2. — İzmir Milleti ekili Burhanettin Asutay'-
m, 15 . '5 . 1971 tarih ve 1402 saydı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporları '(2/855) >(S. Sayısı : 906) 

3. — '27 . 11 . 1935 taıih ve 285? sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı 'maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı we İçişleri, Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 888) 

BAŞKAN — Geçen beleşimden kalan üç 
adet açık oylamamız cardır. Muvafık ise, üç açık 
oylamayı birlikte ve oy kupalarını sıralar arasın
da dolaştınmaik suretiyle yanacağım. Muvafık mı 
efendim? («Muvafık» sesleri) Muvafık 

Her üç açık oya ait kupalar sıralar arasında 
dolaştırılsın. 

4. <— 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve hu kanuna hir ek 

•madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 

6831 sayılı Orman Kanununa geçici hir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 
arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun hâ-
zı 'maddelerinin değiştirilme «ine ve hir ek mad
de ile bir geçici madde ilavesine, 5237, 5422, 
6969, 7336 ve 756 sayılı kununlarla konu gelir
lerin kaynak olacağı orman köylerini kalkın
dırma fonu teşkili ile orman köyleri kalkındır
ma kooperatifleri kurıdması hakkında kanun 
teklifinin •Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince henimısenmeyen metni hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet \Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/583 2/572, 2/515; 
Cumhuriyet Senatosu 1/188) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 4 ncü ek: Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 258) (1) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Karma Komis
yondan gelen bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gelen Kâğıtlarda yer alan 8. Sa

yısı : 584, 584 ve 69ö'e 4 n?ü ek, 6831 sayılı Or
man Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair Kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosunca 

(1) 584, 584 ve 695'e 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazı 27 . 11 . 1972 tarihli 10 ncu Birleşim; 
2 nci ek, S. Sayılı hasmayazı 7.3. 1973 tarihli 
73 ncü [Birleşim; 3 ncü ek S. Sayılı hasmayazı 
14 . S . 1973 tarihli 127 nci Birleşim ve 4 ncü 
ek ,S. Sayılı basmayazı da hu tutanağın sonuna 
ekMdir. 
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yapılan değişiklik Millet Meclisince benimsen-
mediğinden Karma Komisyonda görüşülerek 
rapora bağlanmış bulunmaktadır. 

Karma Komisyon raporunun gündeme alına
rak 48 saat geçmeden gündemdeiki sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Karma Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, önergede gerekli iza
hat verilmiştir. 

Evvelâ, Gelen Kâğıtlardan gündeme alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Basılıp dağıtılmasının • üzerinden 48 saat 
geçmeden görüşülmesi hususu teklif edilmek
tedir. Bu hususu oylarınızı arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

(Bütün işlere takdimen ve öncelikle görüşül
mesi hususu teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Ka!:ul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu takdim ediyorum efendim. 
(Karma Komisyon raporu okundu) 

(BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerleri
ni almışlardır. Çerçeve maddeyi takdim ediyo
rum. 

Karma Komisyon metni Madde 1. : 
Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 

2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 neü maddeleriyle mu
vakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

'Madde 2. — 15 . 10 . 10 J l gününden önce bi
lim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerle rdeıı; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstı
ğı) giibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında ya:ar bulunan yerler 
ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

ib) iŞeihir, kasalba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
iEvvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yu

karıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman 
Bakanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine 

anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
on yıl içinde orman kada*tro komisyonlarınca 
yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dı
şına çıkarılacak yer, sınırlaman itirazsız kesin
leşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu 
sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
-bu madde hükümleri uygulanır. 

IBu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiejbir suretle uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren en geç 6 ay içinde, yürürlüğe konulacak tü
zükle belli edilir. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu kanun tek
lifinin çerçeve 1 nci maddesi, 2 nci madde ve 
19 ncu maddesi, Millet Meclisince kabul edil
dikten sonra, Cumhuriyet Senatosunda değişti
rilmiş; Cumhuriyet Senatosunun yaptığı deği
şiklik Millet Meclisi* ce benimsenmemiştir. Do-
layısıyle, Cumhuriye'- Sen.itos.uyle Millet Mec
lisinden seçilen yedişer ü.yuden kurulu Karma 
Komisyona gitmiştir. 

Karma Komisyon 2 nci maddeyi Cumhuriyet 
Senatosunun değişiş, sekiyle benimsemiş ve 
metin yapmıştır. 

Binaenaleyh, o metni oylayacağım. Eğer o 
metin reddedilirse, Cumhuriyet Senatosunun 
metnini oylayacağım. O da reddedilirse, Millet 
Meclisinin ilk kaibul ettiği metnin kabul edile
bilmesi için açık oya başvuracağım; 226 kabul 
oyu alması lâzımdır. 

Binaenaleyh, prosedürü bir kere daha hatır
latmış olayım Yüce Meclise; bun1 ar ender tek
rar eden hususlardır: Ka/mp. Komisyon metni 
reddedilirse Cumhuriyet Senatosu metnini oyla
yacağım; o da reddedilirse Millet Meclisinin 
metnini açık oya sunacağım ; kabulü için 226 
kabul oyu alması lâzımdır. Karma Komisyon 
metni kaibul edilirse kanunlaşmış, olacaktır. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Çerçeve 1 nci maddeye ait 2 nci maddenin 
Karma Komisyon metnini oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Cumhuriyet Senatosu metnini takdim edip 
oylarınıza arz edeceğim. 
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Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 ncü maddeleriy
le muvakkat 1 nci maddt-i aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) ISU ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
onman bütünlüğünü bozmaya!,, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık, ııstıklık (Antepfıstı
ğı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile 
otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) iŞehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
'Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yuka

rıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Ba
kanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine anla
şılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl 
içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. 
İBu düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıka
rılacak yer, sınırlaması itirassız kesinleşmiş ta
pulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine 
intikal eder. 

Yeniden ya.pılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiç bir surette uygulanmaz. 

iBu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren en geç 6 ay içinde yürüklüğe konulacak tü
zükle belli edilir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Cumhuriyet 
Senatosu metnini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Cumhuriyet Senatosu 
metni de kabul edilmemiştir. 

Evvelce kabul edilen Millet Meclisi metni 
bir kere daha takdim edecek ve açık oylarını
za sunacağım. 

6831 sajyifh 'Orman Kanununun jb^zı maddeleıd-
nin ldı8#ii|ltâ;i(iİ!m!eıSİinıö ve 'bu kanuna 2 ıe(k manide 
iile 'bir jgıelçioi imalinle ^efelenmesine. 'dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kulununun 

2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ve 34 ncü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1931 gününden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olaraik kaybetmiş yerlerden, 

a) iSu ve toprak rejimine zanv vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık fıstıklık (Antepfıstı
ğı) gibi çeşitli tarım alanlar:nda veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler 
ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) iŞehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına ç./sarılır. 
«Evvelce sınırla/ması yapılmış ve fakat yu-

kardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman 
Bakanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine 
anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
on yıl içinde orman kadas^o komisyol arınca 
yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları 
dışına çıkarılacak yor, sınırlaması itirazsız ke
sinleşmiş tapulu arazi ile mülkiyeti tekrar tapu 
sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak ormnn kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanıl*. 

:Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçbir surette uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzük
le b'elli edilir. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Söz yok efendim. 

KAKMA KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz değil efen
dim. Matbaa hatası olarak, bir fıkra noksan ya
zılmış. 

BAŞKAN — Nerede efendim? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI HÜSA-
- METTİN BAŞER (Nevşehir) — «Yeniden ya

pılacak orman kadastrosunda da bu madde hü
kümleri uygulanır.» fıkrasından sonraki «Geçi
ci İ n c i maddeye göre...» diye devam eden fık
ra basılmamış; eski metinde var. 

BAŞKAN — Eski metni kırmızı kalemle 
işaretleyerek -gönderin, ona göre okutup oylaya
yım. 
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Evet efendim, birbuçuk satırlık bir cümle 
matbaada atlanmış. Onun için yeniden okuta
rak takdim ediyorum. 

6831 taayıh lOrman Kanununun bâzı maddeleri
nin jdeğ iş t i rö lm^^ ve bu kanuna 2 ek ftnaıdlde 
ilie ibir ıg^icA Imadde leldenmesine dada* (kanom 

tasarısı 

Madde 1. — 6831 sayılı Oraı^n Kanununun 
2; 7, 8, 9, 10, 11; 12, 19 ve 34 ncü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bilimi ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a} ISU ve toprak rejimine .zarar vermeyen, 
orman bütünlüğümü bozmayan, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık tetiklik ('Antepfıstı
ğı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancı
lıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile 
otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

•b) ıŞe'hir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 

lEvVelee sınırlaması yapılmış ve fakat yukar
da/ki fıkra hükümlerine uymadığı' Orman Ba
kanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine anla
şılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on 
yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca ya
pılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları. dışı
na çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesin
leşmiş tapulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu 
sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak ormııı kadastrosunda da 
bu-madde hükümleri uygulanır. 

ıGeçici 1 nci maddeye göre bildirilecek ge-
reıkçeli mütalâalarda, bu maddede yazılı hüküm
leri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiçibir surette uygula amaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itiba
ren eıl geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tü
zükle belli edilir. 
• BAŞKAN — Madde açık oylarınıza sunula

caktır. Açık oylama kup;,sı sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 19, — Cumhuriyet Senatosunca me
tinden çıkarılması, Karma Komisyonumuzca da 
kaibul edilmiştir. 

ıBAŞKAN — Efendim, Millet Meclisince ka
bul edilen 19 ncu madde Cumhuriyet Senato
sunca metinden çıkarılmıştır. Sonra, bu metin
den çıkarmayı Millet Meclisimiz benimsememiş-
tir. Benimsemeyince Katına Komisyona git
miştir; Karma Komisyon da metinden .çıkar
mayı kabul etmiştir. Dem'nki prosedürde oldu
ğu gifbi evvelâ Karma Komisyonun metinden 
çıkarma teklifini oylarınıza arz edeceğim. Bu 
teklif taibiî, Cumhuriyet Senatosunun... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo-
anım. 

iBAŞKAN — Hay hay efendim, bir dakika. 
Ondan osnra, Senato zaten çıkarmış, oyla

maya lüzum kalmıyor. Millet Meclisi metninin 
kabulü için de yeniden açık oya başvurmamız 
ve 226 kaibul oyunun tekevvün etmesi lâzımdır. 

ISADBEMN GANGA (Bursa) — Bugün o 
kadar kabul oyu çıkmazsa ıe olacak? 

BAŞKAN — Onu da, çıkmadığı 2 a man söy
leyeceğim efendim. 

Buyurun Sayın Reşit Ülker 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, çıkarılması istenilen 19 ncu madde şu
dur: «Ormanlara her cins hayvan sokulması ya
saktır. Ancak, ormancılık tdoıiğinin imkân ver
diği ve hayvanların otlatma suretiyle ormanlara 
zarar vermeyeceği tespiti olunan sahalarda devlet 
ormanlarına 'hayvan sokulup otlatılmasına izin 
verilebilir.» 

Hatırlayacaksınız değerli arkadaşlarım, hu ko
nuda Yüce Mecliste uzun müzakereler oldu ve 
hayvanlarım ormana girmesi «izin verme» sure
tiyle olacağı ve ormana zarar veren yerlerde de 
izin verilmeyeceği için hurada hu maddenin mu
hafazası Millet Meclisiince Osabul edildi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi ilk 
metninde ısrar 'etti ve madde Karma Komisyona 
gitti. Şimdi Karma Komisyon, hu maddenin me
tinden çıkarılması görüşünü huzurunuza getir
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa arz etmek isti
yorum ki, 'bu madde orman köylüsü bakımlından 
önemli 'bir madedir. Burada, «ormanı koruyaca
ğız» noktasından (hareket edilmektedir; o nokta-
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dan bunun edebiyattı yapılmaktadır; faıkat 6831 
sayılı Orman Kanununda; yani, halen yürürlük
te olan 21 noi maddede dahi, balkınız: «Devlet or
manla Tındaki otlaklara dışardan toplu olarak ve
ya sürü lıalinde (hayvan sokulup atlatılması, tan
zim olunacak plânlara göre Orman İdaresinin iz
nine bağlıdır. Fevkalâde hallerde Ziraat Vekâle
ti Devlet ormanlarına zarar vermeyecek şekilde 
muvakkat olarak hayvanların ormanlarda atlatıl
masına ait tedbirleri alır.» deriilmıdktedlr. Yani, 
bugünkü Kamunda dahi Türk köylüsünün, orman
da, yaşayan köylünün; ziyan vermeden ormana 
girnfcsi kabul 'edilmiştir. 

Onun için sözümü uzatımıyorum değerli arka
daşlarım. . Bu konu çdk konuşuldu. Bu getirilen 
ve Millet Meclisinin üzerimde ısrar ettiği madde, 
yerinde ıbir maddedir. Ormana zarar vermekle 
alâkası yoktur; 'ormancıların izni 'mevzuubaihis-
tir, onun için Millet Meclisinin metninin kabul 
edilmesıi lâzımdır. Böyle yaparsak 'doğru olur; 
orman köylüsünün yararına hareket otmiş olu
ru/,, 

Saygılarımla. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo. 
BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, Cumhuriyet 

Halk Partisi Grubu adına buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA ÖMER BUYRUK
ÇU (Antalya) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larını ; 

Bu, Meclisimizce 'kabul edilmiş ve teklif met
nine ithal 'edilmiş bir madde iken; evvelce Sena
toda ve dün de Karma Komisyonda o madde tek
lif ten çıkarılmıştır. 

Evvelâ madeyi, sayın a.rkada şiarımın izah et
tiği gibi belirtmek isterim. 

Bugün ormanlarımız, 6831 sayılı Orman Ka
nununun 19 ncu maddesi hilâfına, (yani kaınunen 
yasak iken) hayvan otlatmasına taımamiylc açık 
bulunmaktadır. Bu durumu orman idaresi de 
zımnen kabul etmiş durumdadır. Biz; «Orman 
İdaresi bugün ormanılarda., kanun hilâfına dabi 
hayvan otlatılmasına müsaade ettiğine göre, bu 
durumun kanunî hale getirilmesinde ve İratta bir 
nizama balğanmasunda büyük yarar vardır. Or
man köylüsünü ıher an suçlu durumda tutmakta 
•bir yarar yoktur.» diye fikrimizde ısrar 'etmekte
yiz. 

Şimdi, Orman İdaresinin ve Sayın Bakan «*Bu 
hakikat söylendiği şekildedir; Devlet ormanların-
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da hayvan otlatılmaktadır; fakat bunu 'kanunlaş
tırmamızda zarar vardır; ormanların zararı var
dır.» demektedirler. 

Benim görüşüme göre, bunda idaırei maslahat
ta, yani orman memurunun insiyatlfine bırakmak 
suretiyle ormanlarda hayvan otlatılmasına göz 
yummakta mahzur Vardır; fakat bunu, disipline 
etmek suretiyle; «ormanların, hayvan otlaıtmasıııı-
dam zarar görmeyeceği; orman idaresince bi-r 
mahzur görülmeyen ve orman tekniğinin müsaa
de ettiği sahalarda hayvan otlatılması...» şeklinde 
bir madde olarak teklif metnine ithal etmekte bü
yük yarar vardır: Hem. orman köylüsü yönünden; 
hem Orman İdaresinin bir kanunu tatbik edeme
me gibi bir müşkül duruma düşmemesi yönünden 
büyük fayda vardır. 

Bu bakımdan madenin, teklif metni ne alınma
sını Grup adına rica eder, Yüce Mecüs'e saygılar 
sunarım. (C. II. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Savın Buldaniı, buyurunuz efen
dim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kam, değerli 'arkadaşlarım; 

Bu 19 ncu madde, Meclislerimizde uzun müza
kerelerden sonra metin haline getirilmiş; fakat 
muhterem 'Senatomuz tarafından tasarıdan çıka
rılmış. Yani, şu tasarruf ile şöyle bir mesele or
taya getirilmiştir : 

«Ormanların (keçiler tararından, veya hayvan
lar tarafından tahribine mâni olacağız» diye 15 
milyon insanın hayatı tehlikeye atılmıştır. Yani, 
bu tasarruf ile ağaçları (insanlardan üstün tutu
yorsunuz; «ağaçlar kırılmasın, dökülmesin, yıkıl
masın» diyorsunuz; ama, «15 milyon insan, açlığa 
mahkûm olsun» diyorsunuz. Ormanda yaşayan 
insanlar orman 'emvalimden faydalanmazlar, mey-
vasımdan faydalanmazlar, altmdaik otlar hayvan
lara yedirilmiez... Peki, bu 15 milyon insanı ne ya-
pacaksmız m ulhterem üyeler?.. 

Bu getirilen 19 'ncu maddo yerine monte edi
lirse; orman idaresin im tensip edeceği, tayin ede
ceği, 'sınırlayacağı, hudutlayacağı yerlerde hay
van otlatılacak. Aksi takdirde köylü, ormana ba
ka baka hayvanlarının ziyan olmasına, kaybol
masına imkân vermeyecek, bu sefer orman katlia,-
mı hakikaten başlayacaktır. Ormanı, tahribeden; 
ne keçinin, ne başka hayvanların varlığıdır; or
man idaremizin, insanları ormandan sonra 'kabul 
eden zihniyetidir bugüne kadarki tatbikat böyle 
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olmuştur ve 'bu yüzdün de orman ile 'köylü arasın
da bir münaferet başgöstermıiştir. Bu zihniyet 
orman idaresinin beyninden silinmedikçe, kazm-
madıkça, onlar da (bizim gibi) normal bir insan 
gibi düşünmedikçe; ormanlar 'tahripten kurtula-
l l lc l / i . 

Bu maddeyi ikame etmek lâzımdır. Millet 
Meclisi metnini aynen kabul edelim ve Millet Mec
lisi; çıkardığı metinlerin sahibi olsun, sahilbi oldu
ğunu ispat etsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 'Sayım Tosyalı, efendini söz sıra

sı sizin. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Savın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
15 bin orman 'köyünde hulunian; hakikaten, 

m illetimiz in en nvııstarip kitlesi olan 10 milyon 
orman köylüsünü insanca yaşatabilmek için şu 
basit metin Millet Meclisimizce getirilmiştir; ay
nen kaimi edilmesi 'lâzımdır. Lâzımdır; çünkü 
bu bir Anayasa emridir. Anayasanın yeni değiş
ti rdiğim'iz J31 nci .miafidesinde; hem orman köy
lüsünü, hem ormanı aynı zamanda koruyup kal
kındırmak Devlete bir görev olarak verilmiştir. 
Yüce Meclis Devletin bir parçasıdır. Biz ne ibu 10 
milyon orman köylüsünü, ne de bu 15 bin orman 
köyünü ihmal edebiliriz. Kanunî hakkı, Anaya
sal hakkı yerine getirebilmemiz için Yüce Mec
lisin tümden buna «evet» demesinde zaruret var
dı?. 

. Saygılarımı sunarını. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyeni. Yok. 

İMİIIet Meclisince kabul edilen metin, Cum
huriyet Senatosunca tasarıdan çıkarılmış; Mil
let Meclisi kendi metninde ısrar etmiş; metin 
Karma Komisyona gitmiş, Karma Kjamisyon da 
tasarıdan çıkarmayı kabul etmiştir. 

Şimdi evvelâ, bu tasarıdan. çıfkamıa hu
susunu oylarınıza arz-edeceğim. 

Karma Komisyonun tasarıdan çıkarma hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu da aynı görüşte oldu
ğu halde ve fakat Anayasadaki tâbirlere ria
yet etmek için (Zait bir muamele de olsa) 
Cumhuriyet Senatosunun maddenin metinden 
çıkarılması yönündeki kararını oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kafbul edilmemiştir, 

Millet Meclisi metnini takdim ediyorum; 
açft oylarınıza 1 nci çerçeve madde ile birlik
te sunacağım. 

'Tekrar ediyorum; Millet Meclisi metninin 
kabulü için 226 kabul oyu lâzımdır. Bâzı arka
daşlarımız «Şayet kabul edilmezse ne olacak?» 
(Saiym Çanga sormuştu) diye soruyorlar. Ana
yasamızın 92 nci maddesi, «Üç metinden biri
ni Meclis kabul etmek zorundadır» dediği için ; 
o zaıman oylamayı, Karma Komisyon metninden 
başlayarak geriye doğru tekrar edeceğiz. 

Millet Meclisi metnini okutuyorum. 
Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan 

sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekni
ğinin imkân verdiği ve hayvanların otlatma 
suretiyle ormanlara zarar vermeyeceği tespit 
olunan sahalarda, Devlet ormanlarına hayvan 
sokulup otlatılmasına izin verilebilir. 

'BAŞKAN — Madde, açık oylarımıza sunu
lacaktır. Oy kupası sıralar arasında dolaştı
rılacaktır; 1 nci çerçeve madde ile birlikte. 

Muvakkat madde 1. — Ormanların kadast
rosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu ka
nunun birinci ve ikinci maddesi tatbikatından 
çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sa-
yıilmalyacağmın belirtilmesi hususun/da- Orman 
Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgün er, buyu
run. 

ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Ben de 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz .grup adına mı efendim? 
ÖMER BUYRUKÇU (Antalya) — Hayır 

efendim, şallısını adına. 
BAŞKAN — Şansınız adına, yazıyorum' 

efendim. 
Buyuran Sayın Özgüner. 
İSABRIÎ KOElSKÎN (Kastamonu) — Sayım 

Başkan, .Millet Meclisi metnine mi uyulmuş 
burada ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, yeni •metin 
yazılmış, yeni metni takdim ettim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Orman Kanununun geçici 1 nci maddesi 
için üzerine şimşekleri çeken bil* madde de-
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«ek yet inide •oluı*. Senelerce malhkemelerde; ce
za mah'ke-nıel'c'iiude, hukuk mahkemelerinde 
bunun tatbikatını yapmış arkadaşlar bana ha'k 
verirler. Bunun kahrımı çekmiş olanlar; özel
likle tatbikatım yapmış olan biz tatibikatçı-
1 ardaıı ziyade, orman köylüleridir; onlar bu
nun acısını* daha derinden, bilirler. 

Eski, hali, Millet Mieclisi değişiklik yapma
dan önceki hali ne illi? 

Bir yerin orman olup olmadığı; ceza mah
kemesinde ya da hu'kük mahkemcsiınde Or
man Bakanlığına sorulur. Orman Bakanlığı 
hem davacı, hem de mütalâayı veren 'bir ma
kam olarak, «Orası ormandır» dedikten sonra, 
ma'hkcımenm âldetâ yapacak bir şeyi kalmıyor 
ve ceza ve hukuk mahkeımesinde orman köy
lüsü mahkûm oluyor ve hukuk mahkemesinde 
ışüplıesiz dâvayı kaybediyor idi. 

Arkadaşlarım, ormam. köylüsü ile orman ida-
rednin senelerce süren kavgası; bir yığın dos
yaların kabarmasına; ma hk emenin böylece, 
'birçok davayı halletme çabası içerisinde uğ
raşmasına; ayrıca da cezaevlerinin dolmasına 
müncer oldu. Yüce Meclis bu kahrı idile ge
tirdi. Yüce Meclis buna; verilen önergeler is-
1 ikâmetinde, (Millet Meclisinin metninde gö
rüldüğü üzere)* «Orman Bakanlığınım mütalâa
sı alınır. Ancak, malhkeme bu mütalâa ile 'bağ
lı değildir» dem'eik suretiyle çok güzel bir şe-
'kil vermiş idi. 

Arkadaşlarım; hakikaten öyledir: Mahke
me, mütalâa ile bağlı değildir, bağlı olmama
lıdır. Bir yerin artık, orman niteliğini kaybet -
miş, kültür arazisine dönüşmüş olduğu husu
sunda, davacı olan Orman Bakanlığının, «Bu
ram ormandır» demesi ile iktifa edilmtesi 'bü
yük sakıncalar doğurmakta i'di; yara gittikçe 
'(Terinieşmekte idi. Bunu gören Yüce Meclis bu 
istikâmetteki önergeye iltifat buyurdu ve 
böylece madde ile, artık bundan böyle mütalâa 
ile iktifa edilmeyip, mahallinde keşif yapıl
ması hükmünü de getirdi. Oerekirse bu keşif 
neticesinde (o keşifte orman mütehassısı da 
bulunabilir, ziraat mütehassısı da bulunabilir, 
mahallî mütehassıslar da bulunabilir, mahallî 
'bilia'k'jsiler do bulunabilir) verilecek karar şüp
hesiz, mahkemeni'n kararıdır; ama kanun yol
ları acıktır. 

Hal böyle olmasına rağmen; Meclisin bu
nu kabulü esnasında, «Mütalâa mıı verilsin, be-
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| lirine ile mi yetinilsin ? Orman Bakanlığı bunun 
mütehasLsısı bir bakanlıktır şüphesiz; mütalâa 
iile iktifa edilmesin, burası orman mı, değil mi; 
belir tein:» gibi bir karşı savunma de bu Meclis 
zabıtlarına geç/ti. 

'Şüphesiz aynı «Ters» diyeihileceğimiz bir 
savunma Senatoda da yapıldı; ancak, Senato 
o savunmaya iltifat etti. Yani, «Orman Bakan
lığı sadece mütalâa vermemeli; ay mı zamanda, 
burası orman mı değil mi? Belirtmelidir» isti-
kâni'etilnd'e'ki bir iddiaya, taraftar göründü 
ve Meclisin m e inimi değiştirerek, huzurunuz
da bulunan, Cumhuriyet Senatosunun ka'bul 
ettiği maddüyl metin olarak getirdi. Meclisi
miz eski metinde ısrar edince Karma Komis
yon keza; Cumhuriyet Senatosunun metninde 
az değişiklik yaparak, bu defa yeni bir metin 
olarak huzurumuza bir tedvin tarzı ile geliyor. 

Nedir bu yeni değişiklik? birinci ve ikin
ci maddeyi esas alıyordu muvakkat birinci mad
de. Karma Komisyon Cumhuriyet Sen »tosunda
ki değişiklikten de az farklı olarak ikinci mad
deyi de kapsamıma almış. Bu mühim değil. Ar
kadaşlarım mühim olan, (Uımhuriyet Senatosu 
metnine Karma Komisyonun, iltifat etmiş ol
masıdır. 

Bu yararlı mıdır Büyük zarar doğuracak
tır kanıma göre. bğer, Cumhuriyet Senatosu
nun ve ona bir ölçüde katılan Karma Komisyo
nun metnine katılırsak onman idaresi ile or
man köiylüsünün kavgası devam edecektir. Hu
kuk mahkemelerinde de, ceza mahkemelerin-, 
de de bu kaviga devanı edecektir. 

Arkadaşlar denilebilir ki, «Belirtine ile mü
talâa arasında çoik fark yok».. Büyük fark var: 
Evvelâ hukukî cephesi ile ele alalım: «Müta
lâa» nın değerlendiril m eısi hukuk mahkemele
rinde yapılır, mahkemelerde yapılır arkadaş
larım ve bunun kanun yolu Yargıtaydır; ama 
«Belirtme» nin. değerlendirilmesi ve onu itiraz 
mercii Danıştaydıır. Orman Bakan lığı bir ge
rekçeli mütalâa İle buranın orman olup olma
dığını bildirebilir. Onun değerlendirmesinin, 
kanun yolu mahallinde yapılacak keşifle, mah
kemenin vereceği karardan sonra Yarigıtaydır. 
Ancak Orman Bakanlığı gerekçeli olarak bir 
belirtme verdi ise, ('belirtme ile mütalâa ara
sında fark budur) belirtmenin kanun yolu, 
beli/i itmenin itiraz yolu mahkemeler değildir; 
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bunun mercii Danıştaydın arkadaşlarım. Şim
di o sebeple «Çalıyı tepeden sürütmek» gibi ola
caktır köylünün tabiri ile. 

(Biz bir yarayii süratle m erli emi ey ip kapa
talım derken, mahkemeler buranın orman olup 
olmadığını Orman Bakanlığına soracak, Or
man Bakanlığı gerekçeli olarak ,'belirtmc vere
cektir. Belirtmeden sonra mahkeme diğer ko
nuşmamda söylediğim gibi, mütalâanın değer
lendiril mes'i biçiminde bir keşifle, ya da müta
lâayı ka'bııl etmemek suretiyle doğrudan doğ
ruya bir kararla dosyayı kapatamaz. Bu belirt
meye itirazı varsa., itirazı olan tarafın evvelâ 
Danıştaya gitme yolunu acık bıırakacaktır; 
(Gider ya da gitmez) ama bugün tatbikatta 
olduğu g'I'bi yine işler uzayacak, yine davalar 
uzayacaktır. 

.Danıştay her halükârda nasıl karar vere
cektir? Mahallinde yeni bir keşfe imkân vere
cek mi? Bu çok ihtilaflı arkadaşlarım. Danış
tay çok kere, orman vasfını kaybetmiş, tama
men kültür arazisine dönüşmüş yerler için 
veril'müş bir mütalâayı - şimdi burada «Gerek
çe» adı altında daha da perçinlersek - şimdi 
'tatbikatta olduğu gilbi daima tersyüz etmekte 
ve hakikaten orman idaresinin verdiği müta
lâaya, ya >da şimdiki deyimi ile «Gerekçe»-
ye uymaktadır. 

Arkadaşlarım, o halde bir «Gerekçe» Sözcü
ğü ile bunu mahkemeden, adliyeden uzaklaş
tırıp tamamen kaza organıma, Danıştaya gö
türme yolu ile yarayı biraz daha deşmeyelim. 
Merhemlemek istiyorsak bu yarayı, artık or
man idaresi ile orman köylüsünün kavgasının 
bitmesini İstiyorsak, ceza ve hukuk mahkeme-
1 e rinde hakikatten Türkiye'de orman köylüsü 
kesimine yararlı olmak istiyoi'sak geliniz Mil
let Meclis'Inden geçirdiğimiz metni kabul ede
lim. Karma. Komisyonun da, Senatonun da gös
terdiği istükâmetite oy kullanmayalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Buyrukçu, buyurunuz. 

ÖMEE BUYRUKÇU (Antalya) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bu madde üzerinde daiha evvel çok konuşma
larımız oldu; fakat dün Karma Komisyonda 
yapmış olduğumuz değişiklikte orman köylüsü 
yanarına bâızı hususlar maddeye dahil edildi. 
Bunları izah etmek suretiyle, Kanma Komisyo-

20 . 6 . 1973 0 : 1 

ııun kabul ettiği metni kaibul etmesini, Yüce 
Meclisten rica edeceğim. 

Arkadaşlarım, Senato ve Millet Meclisi Ge
çici Komisyon üyelerinden teşekkül eden Kar
ma Komisyonun hazırlamış okluğu en son me
tinde şöyle denilmiciktedir: 

«Onmamların kadastrosunun ikmâl ve kesin-
lesmeisine kadar bu kanunun 'birinci ve ikinci 
maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâf 1 a rda bir 
yerim ormanı sayılıp sayılmayacağınııı belirtil
mesi hususunda Orman Bakanlığının gerekçeli 
ınıütalâaısı alınır. 

Ancak, bu mütalâa. mahkemeyi bağlamaz» 

Arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım «Belirt»-
menin çıkarılması taraftarı gözükmekte ve 
«Belirtmıe» kelimesi çıkarıldığı takdirde Orman 
Bakanlığının elinden herhangi bir yerin orman 
dlup olmadığınım belirtilmesi selâhiyeti ailın-
mıalkta ve yine Millet Meclisi metninde yalnız 
bu maddeye Orman Kanunumun 1 nei madde
sinden doğan ihtilâflar dahil edilmektedir. 

Şimdi herhangi bir yerin onman olup olma
dığına ait belirtme yetkisini Orman Bakanlığı
nın sel âhiy etinden aldığımız takdirde, Orman 
Kanununun 1 nei maddesine göre mahkeme
lerde devam eden onbinlerce ihtilaflı arazi 
parçası şayet 2 nei maddeye ^girecek durumdıa 
ise, yani fennen, ilmen Anayasanın neşri tari
hinden evvel ormam niteliğini yit inmiş yerler
den ise, buralara tahdit komisyonları gidene 
kadar bu dâvalar vatandaş aleyhine neticelem-
diriimeye devam edecektir. Zira oraları orman 
hudutları dışarısına çıkarmaya Orman Bakan
lığının selâhiyeti olmayacaktır; fakat maddeyi 
en son teşkil edilen Karma Komisyondan gel
diği şekilde kabul ettiğimiz takdirde, halen der
dest bulunan onıbimlerce dâva, Orman Kamunun 
birinci maddesine göre ihtilaflı olan bir yer, 
Onmam Kanunun ikinci maddesine göre, orman 
hudutları dışına çıkarılabilecek, nitelikte ise, he
men Orman Bakanlığı buralara kuracağı heyet
leri, de'nhal mahallî heyetleri göndermek sure
tiyle, buraların orman olmadığını, Orman Kanunu
mun birinci maddesine girdiğini ve Orman Ka
nununun ikinci maddesine göre orman hudutları 
dışıma çıkarılacağını bildirmek suretiyle, mah
kemeleri neticelendi r ebile c ektir. 

Bu bakımdan maddenin aynen kabulünde, 
yani Karma Komisyonun en son hazırlamış ol-
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duğıı metin şeklindeki maddenin aynen kabu
lünde büyük yarar vardır. Kusa zamanda onbin-
lerce dâvayı Ormanı Bakanlığı kendiliğinden 
oralara tahdit komisyonları göndermeden halle
debilecek durumdadır. Şayet belirtm'e selâhiye-
tini Orman Bakanlığından alırsak, bu sahalara 
tahdit komisyonlarının gitmesi zaman alacak
t ı r ; 3 senede, 10 senede dahi bu komisyonların 
oralara ulaşması imkânı bulumımaya çaktır ve 
vatandaş aleyhine kararlar çıkacaktır. Bunu 
burada tescil etmekte' büyük fayda görmekte
yim. Bu sebepten, belirtime kelimesinin aynen 
kalmasında ve Orman Kanununun birinci ve ikin
ci maddelerini bu yönde Onman Bakanlığının 
değerlendirilmesi jçi!rij orman mıdır, değil mi
dir, diye karar verebilmesi için selâMyet'imdn 
aynen .bırakılmasında büyük faydalar vardır. 

İkinci faydayı da ayrıca şu şekilde tekrar 
ediyorum arkadaşlarım; bunu tekrar tekrar 
söyledim. Bir memlekette bir yerin orman olup 
olmadığını Orman Bakanlığı tayin edemezse, 
'belirteniezse veyahutta 'belirtecek 'hiçbir merci 
'bulunmaz ise, mahkemelerim haricindeki bu ne
vî niza lan halJetm'ek mümkün olmaz. Orman 
Kanununun birinci ve ikinci maddesinden do
ğan ihtilâflar yalnız mahkıemelerdıeki (ihtilâflar 
ıdeğildür. Belediyelerin, özel idarelerin ve diğer 
iıdareloriln de, bir yerin onman okup olmadığını 
anlaması ve ona göre yatırımlannı yapması ve
yahut da o arisaları alıp almaması hususları 
mevzuubaıhistir. Bu bakımdan, Orman Bakanlı
ğına sorabilir. Orman Bakanlığı; «Benim bu 
şekilde, isalâhiyetim yok» dediği anda-, o idare
lerin, oralarda en ufak bir yatırım yapmasına 
veyahut da oraları istimlâk etmesine imkân 
yoktur. Bunları misâl olarak söylüyorum. 

Maddenin aynen kabulünde büyük yarar
lar vardır; hem orman köylüsü yönünden, hem 
ormanlarımız yönünden, hem de Devletin diğer 
idareleri yönünden (büyük faydalar vardır. Za
ten maddede orman idaresinin belirtme keyfiye
tine karşı mahkeme bağlı değildir; istediği sekili
de teıtkikat yaptırabilir. Bu bakımdan madde
nin aynen kabulünü saygılarımla arz öderim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Oemgizhan Yorulmaz, 

buyurun efendim. 
CENOIZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

20 . 6 . 1973 0 : 1 

| Bir ihtilâfı çözelim derken bir yenlisini aç
manın yolunu arıyoruz gibi geliyor, bendenize. 

I Bilhassa ormancı arkadaşlarımı bu tez üzerinde 
[ dururlar; fakat hukukçuları pek tatmin etmi-
I yor kanaatindeyim. Zira orman dâvalarının gel-
I emiş geçmişi bizleri cidden içinden çıkılmaz bir 

sıkıntıya duçar etmiş ve Anayasa bu nedenle de
ğiştirilmiş; buna müteferri bir kanun çıkarma 

I çalbasındayız. Şimdi, burada bir kelime üzerin-
I de ormancı arkadaşlarımın direnmesi, eldeki 

$ade sonucu karıştırma imkânları arıyoruz gi-
I bi gelir bendemize. 

I Orman Bakanlığımın mütalâa vermesini Bü-
I yük Meclisimiz burada kabul etmiş. Mütalâa 

vermesini kabul etmiş; bu yer orman mıdır, de-
I ğil mfiidir, denecek. Bunun karşısında, Senato

muz «Belirtmıe» kelimesini ilâve etmiş; buna 
•rağmen mütalâa verir dermiş. Peki bunun ikisi 
arasında bir fark yok ise, neden telâş edilir ve 
neden belirtme kelimesinin buraya girmesi 
için uğraşılır1? Ormancı arkadaşlarımdan is-

I tiriham ediyorum; bunu anlamak cidden müm
kün olmuyor. Yani onların görüşü şu oluyor 

I daha ziyade; yine mahkemeler son fıkrada her 
ikisinde de bu mütalâa ile bağlı değildir der
ken, «Belirtmıe:» kelimesiyle orman olduğunu 

I belirtir mütalâadır demek, mjalhkömeyi bağlaya-
I eak, tahdit edecek ve bundan sonra ileri gitme 

İmkânı doğmayacak. E, hedefimiz bu değildi; 
I .hedefimiz yıllardan beri bu orman tahdit ha

ritalarının sıkıntısını çeken vatandaşları, bu 
sıkıntıdan beri kılmaktı. Komisyonlar geç ge-
leeek, muvakkat madde ile komisyonların göre-

I vini Orman Bakanlığına vermenin, gayreti içeri -
I isimdeyiz; ama Orman Bakanlığı mütalâasını 

«iBelirtme» kelimesiyle tahkimi ederek, mah
kemeleri de tahdit etmek ve o sınır içerisinde 
hareket etmek durumuma sokmak ister. 

İzin versinler, eğer bizim ki gibi bir endişe
leri yok ise, onlar («Belirtme» 'kelimesini çıkart
sınlar; Büyük Meclisimizin .evvelce kabul ettiği 
gibi, bunun dışında mütalâa verilir, demek sure-

I tiyle mldseleyi halledelim. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte-

I rem ankadaşlarım, Yüce Meclisimizin hakikaten 
I en çok ilgilendiği kanunlardan birisi budur. 
I Ben, Orman Bakanından istirham ediyorum; 
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Orman Bakanlığı artık bu orman köylüsünün 
yakasını bıraksın. 

Muhterem arkadaşlarım, geçende bu kürsü
den, yalnız Kastamonu vilâyetinde 43 bin da
vanın olduğunu söylemiştim. Bütün Türkiye'de 
yüzbinleree dava var. Yeter artık bu.. Bu ıstı
rap yeter. Orman köylüsü kendisini sahipsiz 
lıissediyor. Sahibi vardır orman köylüsünün; 
'orman köylüsünün esas sahibi Yüce Millet Mec
lisidir. Millet Meclisi ilk kararında ısrar etme
lidir. Böylece, yüzbinleree dava sona ermelidir 
ve bu yara da kapanmalıdır. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, başkaca söz isteyen 

olmadığından, önce okunmuş Ibulunaıı Karma 
Komisyon metnini, sonra Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliğe ait metni oylayaca
ğım. Bunlardan biri kabul edilirse, kanunlaş-
;nnş olur. Bunlar reddedilirse, Millet Meclisinin 
evvelce kabul ettiği ve sonra ısrar ettiği metni 
tekrar takdim edip, açık oylarınıza sunacağım. 

Karma Komisyon .metnini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu metnini takdim edi
yorum. 

Muvakkat Madde 1. — Ormanların kadast^ 
rosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu ka
nunun 'birinci maddesi tatbikatından çıkacak 
ihtilâflarda 'bir yerin orman sayılıp sayılmaya
cağının belirtilmesi hususunda Orman Bakan
lığının gerekçeli mütalâası almar. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz. 
BAŞKAN — Cumhuriyet 'Senatosunca yapı

lan bu değişik metni oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Millet Meclisi metnini takdim ediyorum. 
Muvakkat Madde 1. — Ormanların kadast

rosunun ikmal ve kesin eşmesine kadar bu kanu
nun birinci maddesi tatbikatından çıkacak ih
tilâflarda bir yerin orman sayılıp sayılmaya-
•cağı hususunda Orman. Bakanlığının gerekçeli 
mütalâası alınır. 

Ancak, mahkeme bu mütalâ ile bağlı değil-
İdir. 

BAŞKAN — Muvakkat birinci madde ile il
gili Millet Meclisince evvelce kalbul edilmiş bu
lunan ve şimdi okunmuş bulunan metni acık 
•oylarınıza sunuyorum. 

Açık oylama sonucunda maddenin kabulü 
için 226 kabul oyunun tekevvün etmesi gere
kir. Açık oylamaya dair kupa sıralar arasında 
dolaştırılacaktır. 

Bu suretle Orman Kanununda yapılacak 
olan değişikliklerle ilgili teklif üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. Açık oyların sonucu
nu bilâhare Yüce Meclise tefhim edeceğim, 
efendim. 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısında yapı
lan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/856; C. Senatosu : 1/208) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 926; C. Senatosu S. Sayısı : 
282) (1) 

BAŞKA N— Bâzı aktarma ve Bütçe Kanu
nunda değişiklik: yapılmasına dair tasarıların 
görüşülmesi içiin önergeler var. 

Önergeyi takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelem kâğıtlarda bulunan, 926 S. 

(Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması haikıkında kanun tasarısının, 48 saat 
kaydı arianımaksızın, gelen kâğıtlardan günde
me alınmasını ve sair işlere tafcdimen öncelikle 
(görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Yerine ıSözcü 

Ankara 
•Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ gelen kâğıt
lardan gündeme alınması teklif edilmektedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmeden görüşülmesi hususu teklif 
edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemdeki bütün işlere takdimen, önce
likle görüşülmesi teklif edilmektedir. Önceli
ği oylarınıza arz diyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 926 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
ekMdir. 
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Bütçe Plân Komisyonu Başfeanvelcili Sayın 
Nae'i Çerezci ve Hükümet adma Bayındırlık! 
Bakanı Sayın Nurettin Ok yerlerini almışliar-
dır. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen sa

yın, üye? Yoık. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza, 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi olkutuyorum: 

Katfayalan Genel Wdürtilü$ü 1973 yılı Büit§© 
Kanununa bağlı cetvellerde değisjklik yapılması 

haıkkmda kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde ya
zılı tertiplerine 50 000 000, liralık elk ödenek1 

verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

(1) SAYILI CETVEL 

Prog. Miktar 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Okunmuş bulunan bölümü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler../'Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 1 nci madde cetveli ile birlikte kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Birinci madde ile verilen 
50 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı hareania 
kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygulama 
cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Uygulama cetvelini takdim edi
yorum, 

(2) SAYILI CETVEL 
Prog. Miktar 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
112 Karayolları yapım ve onarım 

işleri yol yapım ve onarım iş
leri 50 000 000 

BAŞKAN — 2 nei maddeyi ekli cetveli ile 
birlikte oylarınıza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 3 kod numaralı (Özel Gelirler) gelir tü
rünün 1 kod numaralı (Hazine Yardımı) kesi
mine 50 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

rürülüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nei maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın

dırlık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümü açık 
oylarınıza sunulacaktır. Açık oylama kupası 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretti cetelde değişiklik, yapılması hakkında 
kanun tasarısında yapılan değisikiğe dair C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/855; C. Sena
tosu : 1/207) (M. Meclisi S. Sayısı : 927; C. 
Senatosu S. Sayısı : 283) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, takdim 
ediyorum efendim : 

(1) 927 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Karayollar, Genel Müdürlüğü 
112 Karayolları yapım ve onarım 

işleri yol yapım ve onarım iş
leri 50 000 000 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan, 927 S. 
Sayılı .197:3 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının, 48 saat kaydı aranmaksızın, ge
len kâğıtlardan gündeme alınmasını ve sair iş
lere takdimeıı öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü. 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Önergede, evvelâ bugünkü ge
len kâğıtlardan gündeme alınması teklif edil
mektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi edil
miştir. 

48 saat geçmeden görüşülmesi hususu teklif 
edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 

Bütün işlere takdimeıı, öncelikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir Önceliği oylarınıza arz edi
yorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu takdim ediyorum : 
(Bütçe 'Karma. Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu ojdarmıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 1. —• 1973 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında 930 Kod numaralı (Malî transferler) 
programının (01) Kod numaralı (Katma büt
çeli idarelere Hazine yardımları) altprogranu-
nın 3 ödenek türünün 007 Kod numaralı (5539 
sayılı Kanunun 19 ucu maddesinin 5 nci fıkrası 
gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) 
faaliyetinin 900 Kod numaralı (Transferler) 
harcama kalemine 50 000 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. ' 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütül'. 
13 AŞK AN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

(Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Açık oy kupası sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

7. — MM sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 
(II) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci madde
sine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir (\ Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/841; C. 
Senatosu : 1/202) (M. Meclisi S. Sayısı : 923; 
(\ Senatosu S. Sayısı : 277) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, takdim 
ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan, 923 S. 

Sayılı 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun 
(H) cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci madde
sine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun ta
sarısının, 48 saat kaydı aranmaksızın gelen kâ
ğıtlardan gündeme alınmasını ve sair işlere tak
dimeıı öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme 

alınması hususu teklif edilmektedir. Teklifi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 923 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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48 saat geçmeden görüşülmesi hususu teklif 
edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususu teklif edilmek
tedir. Önceliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma. Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) 
cetvelinin değiştirilmesi ve 27 nci maddesine bir 
fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı 

(Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa ekli 
(11) işaretli cetvelin (IV - fiilen arazi üzerinde 
çalışanlara verilecek tazminat) başlıklı kısım 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

IV. —''Milen arazi üzerinde çalışanlara veri
lecek tazminat (Madde : 50) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye t . Yok. 

Maddeyi cet veliyi e birlikte oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Aynı kanunun 27 nci maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu mad
desine göre verilecek tazminatın hesabında, 
1o27 sayılı Kanuna göre intibak edilen veya ha
len bulunulan dereceye tekabül eden 7244 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesindeki aylık tutarlar esas 
alınır. \G ve 15 nci derecede bulunanlar için 
7244 sayılı Kanundaki 14 ncü dereceye tekabül 
eden tutar esastır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi orlarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde l>. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi orlarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütül-. 

BASK"AN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi orlarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul, edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir, tasa
rının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Kupa 
sı rai a r a rası n d a dol aştı rıl a ca ktı r. 

8. — il/. Meclisi İdare Âmirlerinin 1973 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı 101 nci Programda deği
şildik yapılması halikında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair (J. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/848; (l Senatosu : 
2/54) (M. Meclisi S. Sayısı : 924; C. Senatosu 
S. Sayısı : 275) (1) 

BAŞKAN —• Diğer bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda, bulunan, 924 Sı

ra Saydı 1.97-'} yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifinin, 48 saat kaydı aranmaksızın, 
gelen kağıtlardan gündeme alınmasını ve sair iş
lere takdim en öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — O l c u kâğıtlardan gündeme 
alınması teklif edilmektedir. 

^Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmeden görüşülmesi teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi husııseu teklif edil
mektedir. Öncelikle görüşülmesini oylarınıza 

(1) 924 S. Sayılı basmaıjazı tutanağın so-
, nuna eklidir. 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

isteyen sayın üye! . . Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

Madde 1. — 1973 yûı Bütçe Kanununa 
bağlı Millet Meclisi Bütçesinin 101 Program, 10 
Altprogram, 002 Faaliyet - proje, 400 Har
cama Kalemine mevzu ödenekten 1 989 832 
lira tenzil edilerek Millî Savunma Bakanlığı 
1973 yılı Bütçesinin. 102 Program, 02 Alt-
Program, 1 Ödenek türü, 001 Faaliyet Proje
nin 400/450 Yiyecek ve Yem Alımları harcama 
kalemine 1 589 832 lira ve 400/471 Giyim -
Kuşam alımları harcama kalemine 400 000 
lira ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ! . Yok. 

Maddeyi orlarmıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi orlarmıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kam, Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ! . Yok. 

Maddeyi orlarmıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye ! . Yok. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kupa sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

9. — M. Meelisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı 
Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun telâfi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başaknlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 2/883; C. Senatosu : 2/55) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 925; C. Senatosu S. Sayı
sı : 276) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan, 925 S. 
Sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Mec
lisi kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin, 48 saat kaydı aranmaksızın, gelen 
kâğıtlardan gündeme alınmasını ve sair işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Sözcü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması hususu teklif edilmektedir. Bu teklifi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmeden görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik teklifi vardır. Öncelik teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu takdim ediyorum : 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

Madde 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
Millet Meelisi Bütçesinin 101 program, 01 alt-

(1) 925 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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program, 001 faaliyet proje, 400 harcama kale-
nıindeki ödeneğin sarfiyetında 2490 saydı Artır
ma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

'Maddeyi oyarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oyarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Tümü acık oylarınıza sunulacaktır. Açık oy 
kupası, sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

10. — Aydın Milletvekili Nakit Menteşe ve 
13 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile se
çimlerle Ugili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı kükümier ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ada
let, Anayasa ve Plân komisyonlarından 3'er üye
den kurulu 118 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/904) (SiS'ayısı:920) (1) 

BAŞKAN —• Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

.Bugünkü Gelen Kâğıtlarda yer alan, 920 S. 
iSayılı, Aydn Milletvekili Naıhit Menteşe ve. 13 
arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara, bâzı hükümler eklen
mesi ha'kkında kanun teklifinin önem ve müs
taceliyetime binaen gündeme alınarak 48 saat 

(1) 920 8. Sayılı ba'sma yazı iutanağtn so
nuna eklidir. 
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[geçmeksizin. öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
-arz ve teklif ederim. 

118 No. lu Geçici Komisyon 
Başkanı Y. 
Eskişehir 

•Seyfi Öztürk 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Nu
ri Eroğan, buyuran. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri j 

Türk kamuoyunu ciddiyetle ilgilendiren bir 
kanun teklifi önümüzde ve bunun acele olarak 
görüşülmesi istenmekte. Mucip sebep olarak da; 
«(Ehemmiyetine binaen» deniyor. Nedir görüşü-
Jecek olan? Siyasî Partiler Kanununda ve Seçim 
Kanununda tadilât. 

Muhterem arkadaşlar, bu teklif saat 115,10'da 
geldi; o kadar acele gidiyorki bu işler belki dik
katinizi çekmiştir, belki çekmemiştir, bakınız 
teklife; başlıkta «Hükümet teklifi» yazıyor. 
Halbuki Nahit Menteşe ve arkadaşlarının tek
lifi. 

Komisyonun gerekçesinde; «Bugün Komis
yon saat 15,30 da toplandı» diyor. Yok, saat 
'118,30 da toplandı. Demek ki, bu kanunu biz çı
karacağız, nasıl çıkaracağız diye bari matbaaya 
şimdiden verin, basılsın gelsin. 

Muhterem arkadaşlar, ehemmiyetine binaen 
deniyor. Bugünkü gündemin 18 nci sayfasında 
(öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler ara
sında şu konular yer almış : 

:l)' Tekirdajğ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının,-Siyasî Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. 

2) '648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
'5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna iki ek ve bir geçici madde ile 44 
sayılı Anayasa. Mahkemesinin kuruluş ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun 18 nci mad
desinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ile Malatya Millet
vekili Mustafa Kaftan'n, 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 10 ncıı maddesinin (h) bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve. Ay
dın Milletvekili İsmet Sezıgin ve 2 arkadaşının, 
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648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 79, 80, 82 
nei maddelerinin değiştirilmesine ve 81 ne i 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân Komisyonla
rından seçilen 4'er üyeden kurulu 72 numaralı 
Geçici Komisyon raporu. 

'Muhterem arkadaşlar, bunlardan bir tanesi-
'iıin dağıtım tarihi : P> . 9 . 1971, diğerinin dağı
tım tarihi : 22 . 4 . 1972'dir. Bunlardan ikincisi
nin içinde Sayın Nihat Erim Başlbakan iken ha
zırlamış olduğu bir tasarı var ve orada siyasî 
partilerin malî güçlerinin Anayasa Mahkemesi 
taraflıdan tetkiki hususu yer alıyor-. Önümüze 
-getirilen teklifte, de aşağı yukarı, hemen hemen 
ayın hususlar alnmış. 

'Bu Öncelikle görüşülmesi kalbul edilmiş ka
nunlar bir yanda duruyor, bugün gelen ve saat 
ll5T10'da hattâ 15,12'de burada dağıtılmak üze
re Başkanlığın arkasına depo edilmiş teklifler 
(görüşülüyor. Orada bir madde var; tercilh he
sabı. 

Bu işler insanın aklını biraz durduracak ka
dar karışık. Hiç olmazsa bunu tetkik etmemiz 
lâzım gelir; ama buna da imkân verilmeyecek. 
Her şeye razıyım, hemen görüşelim ; ama 'bira'Z 
sonra. bir takrir gelecek, denecek ki ; «.3 dakika 
konuşulsun» ona da razıyım denecek ki; «(Değiş
tirge önergesi verilmemiş maddeleri müzakere
yiz geçirelim» İşte bu olmaz, işte bu olmadı ar
kadaşlar... 

Şimdi, değiştirge önergesi hazırlamak için, 
en azından bir defa onu okumamız lâzım, ikinci
si; teklif sahiplerinin tekliflerini okumamız lâ
zım. Burada mevcut öncelikle görüşülmesi ka
rarlaştırılmış olaın teklif ve tasarılar var, onla
rın da, tetkiki lâzım gelir. Herkes çok kuvvetli 
'hafızaya sahip değildir, alâkalı kanunların, es
ki m etini erini de tetkik etmek lâzım gelir. Bü
tün bunlar zaman alıcı şey. Etmeyin eylemeyin, 
hani iş yapıyoruz diye, hiçbir şey yapmamış ol
mak halinden çıkmak suretiyle bir şeyler yapar 
durumuna geçmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sheakespear'in «Yan
lışlıklar Komedyası» vardır, galiba biz de «Şaş
kınlıklar Komedyası» yazacağız. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, önerge verilme
yen maddelerin .okunup oylanması ile ilgili bir 
•önerge henüz Başkanlığa gelmemiştir efendini. 
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j Taibiî gelirse o başka; ama şu ana kadar gelme-
I di efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Gelecek, ge-
I lecek, Perşembenin gelişi Çarşambadan belli 
I olur. 
1 BAŞKAN —• Sayın Eroğan, ben gelmediğimi 
I 'beyan ediyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — İstanibul Kalıra-
I mani... 
I BAŞKAN —, Efendim önergede Gelen Kâğıt-
I 'kırdan gündeme alınması teklif edilmektedir. 
I Bu hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
I edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
I 48 saat geçmeden görüşülmesi hususu teklif 
1 edilmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
I Öncelikle ve gündemdeki bütün işlere takdi-
I men görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi-
I yorum.. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kalbul 
I edilmiştir. 
I İvedilik teklifini de oylarınıza arz ediyorum, 
I sınmış sırasında. Kalbul edenler.. Etmeyenler... 
I Kalbul edilmiştir. 
I 'Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. Ra-
I poru takdim ediyorum efendim. 
I '('ll.liS numaralı Geçici Komisyon raporu okun

du) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Lütfen muha-
I lef et şerhini de okuyunuz. 

I BAŞKAN —• Okutuyorum efendim. 
I «Özellikle (tercilh oyu)'nu adaletsiz ve işle-
I mez hale getiren hükümlerle Partilerarası Ko-
I misyonda benimsenmiş metinlerden ayrılarak 
I yapılan değiştirmeler se'be'biylc mıthalifim. Söz 
I lıakkım saklıdır.» 
I Ankara 
I Emin Paksüt 

BAŞKAN — Efendim, metinde bâzı matlbaa 
I 'hataları var, Başkanlıkça düzeltilmiştir; dü-
I zeltilmiş şekliyle okunarak Yüce Meclise tak-
I dim edilecektir. 

I Bir sayın Hükümet üyesi yerini almış, ayrı-
I ca, Adalet Bakanlığı Müsteşarının bu kanumla-
1 i'in görüşülmesi sırasınla yetkili olduğuna dair 
I ibeligesi de önceden Başkanlığımıza gelmiştir. 

I Şimdi konuşmaların sumrlanmasıyle ilgili 
[ 'bir önerge var, takdim ediyorum efemdim. 
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Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler ve Seçimlerle ilgili kanunla

rı n bâzı hükümlerinin değiştirilmesiyle alâkalı 
kanun teklifinin müzakerelerinde, tümü üzerin
deki konuşmalardan gruplar adına l 'er saat, 
şahıslar adına 20 dakika; 

'Haddelerde gruplar adına 10 dakika, şahıs
lar adına 5'er dakika olarak sınırlandırılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Istanlbul İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör Sezai Orkunt 

BAŞKAN —• önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. İCalbul edenler.. Kahul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle tümü üzerindeki müzakerelerde 
gruplar adına yapılacak konuşmalar 1 saat, şa
hıslar 20 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyeleri arz 
ediyorum : 

Sayın Nuri Eroğan T). P. Grubu adına, Sayın 
Sadi Koç aş şahsı adına, Sayın Enver Akova 
şahsı adına, Sayın İrfan Baran şahsı adına, C. II. 
1*. Gruibu adına Sayın Reşit Ülker, C. G..P. Gru-
hu adına Sayın Salih Yıldız, A. P. Gruhu adına 
Sayın Necmettin Cevheri, şahsı adına Sayın İs
met Anığı. 

Evet efendim ,yine söz kaydettirmek iste
yenleri kaydederiz. 

D. P. Grulbu adına ' Sayın Nuri Eroğan, bu
yurun efendim. 

Saat 17,16. 

I). P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri ; 

Biraz evvel önerge aleyhinde yaptığım ko-
iimş inamda, önergenin geleceğini ve zamanın kı
sıtlanacağını beyan etmiştim, geldi. Ama mü
teşekkiriz ki, henüz daha 'o kadar çok (kısıtlan
mış değil. Bunu bir ikinci ve üçüncü önergede 
takip edecektir. 

Konuşmama başlamadan evvel, öteden beri 
şikâyetçi olduğum, tekrarladığım ve fakat ne
tice alamadığım bâzı hususları bir defa daha 
tekrarlayacağım. 

.Muhterem arkadaşlar, Meclis çalışmaları bil
hassa şu son zamanda hüsibütün rayından çık
mış halde. Kâtip üye maddeleri okurken, geçen' 
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defa oturduğum yerden müdahale etmek mec
buriyetinde kaldım; «Talkip edemiyoruz» de
dim. Bana cevap olarak, «Önünde metin var» 
dediler. Zihnin de takip etmek lâzım geldiğini 
söyledim... Esasen, «Metin varsa okumaya ne 
lüzum var»' mantığıyle ıgidersek, o zaman hiç 
okunmasın, kâtip üye de secıııeyelim. 

Şimdi arkadaşlar, kanunlar süratle çıkıyor 
•ve hepsi de «reform» adını taşıyor. O kadar 
ısütatli ki, biraz evvel sayın Başkanı da 'beyan 
îbuyurdular; «Matbaa hataları var, düzelterek' 
okuyacağız» dediler. «Yetiştirelim, çıkaralım, 
bitirelim, oldu densin» fikri, 'kıymeti olan bir' 
[fikir değildir. 

Teklifi yapan, arkadaşlara 'bakıyorum; Ay
dın Milletvekili Nahit Menteşe, eski hakanlar
dan. Cihat Bilgehan, 'bakıyorum eski hakanlar
dan Seyfi Öztürk, hakıyorutm eski bakanlardan. 
E, o kadar alışılmış ki, teklifin hasına da «Hü
kümet teklifi» yazılmış. Bu matbaa hatası mı, 
yoksa, arzunun is'a fi mı bilmiyorum; ama her 
halde hîr acelelik var ortada. 

Komisyon raporunun 'birinci paragrafında 
K<18 . 6 . 1973 Pazartesi günü saat 15,,30'da top-
iJanarak» deniyor. Hayır arkadaşlar; saat 15,3Û' 
da toplanarak (müzakereye başlamadılar. Şimdi 
Komisyon Başkam diyecek ki, «Biz toplandık, 
vazife taksimi yaptık, arkadaşların işleri oldu
ğu için toplandık.» Ama bu, müzakereye baş
lama saati olarak tespit edilmiş 15,30 değil. 

Komisyondaki üyelere bakıyorum, imza sa
hiplerimin. (Sayın' Paksüt hariç) hepsi A. IV 
den. Bir tek İhsan Tombuş var, ona da «İmza
da hulunmadı» deniyor. Benim bildiğime göre 
müzakereleri takip eder, ondan sonra imza açıl
dığında bulunmazsa o, «imzada bulunmadı»' 
olur. Müzakereye katılmamış bir adamı imza
da bulunmadı diye zikrederseniz doğru hare
ket etmiş olmazsınız., Bu, «Hepsi A. P.'li» de
nilmesin diye yapılım iş 'bir tertip olısa gerek. 

Arkadaşlar, 'bu Komisyon raporu sadece biıJ 

partinin görüşünü yansıtacak mahiyette. Bu 
hal karşısında,, ibu teklifin daha sonra görüşül
mesi iktiza eder. Bu sebeple, hiç. olmazsa Par
lâmento da hir şey yapılamaz ama, diğer par
tililer de fikir beyan edebilsinler. 

Muhterem arkadaşlar, bakıyoruz 41 ııci mad
denin tertibinde bir şeyler var; dikkati calip, 
ehemmiyetli hususlar..-Acaba teklif sahipleri 
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ibu maddede ne demiş? Doğrusu bir hayli zor
luk çektim. İki defa okudum, üçüncüde bul
makta gene zorluk çektim. Yeri o 'kadar karı
şık ki, 82 inci ımaddeden sonra 41, 42, 45, 4G ge
liyor-; ondan' sonra 47, 50, 75 onun arkasından 
da 38. O kadar karışık olmuş ki, hani zihin ka
rıştırmak için böyle bir gayret sarf etmek ko
lay kolay insanın elinden gelmez. 

Muhterem arkadaşlar, bu 'Seçim Kanunu 
teklifi Türk umumî efkârının, hattâ bunlardan 
İdaha çok her parlamenterin beklediğinden hiç 
bir şey getirmemiştir. 

Hatırlayacaksınız 1969 seçimleri sonunda he
pimiz, hususiyle Önseçimden yakındık. Parti 
başkanları kürsüde daha ilk günden, bunu mut
laka düzelteceğiz dediler. Meclisin son veya 
sondan bir evve'lki günü (görünen o) alelacele 
getirilmiş,, gece müzakeresi yapılmış, matbaa 
hatası, fikir karışıklığı ile dolu bir teklif. Ve 
umumî efkârın çok arzuladığı hükümlerden hiç 
hivi de girmemiştir. Bir tek değişiklik var, «Ön
seçim» kelimesi kaldırılmış, «Aday yoklaması» 
denmiş. Büyük başarı. 

Muhterem arkadaşlar; 12 Mart Muhtırası, 
reformların tahakkukunu talep etti. Hepsini 
yaptık bitirdik efendim deyip, hazırol vaziye-
tindeyiz; ama ne o Güvenlik Kurulunun asker 
kanadının düşündüğü mâna ve mahiyette, ne de 
Türkiye'de cereyan eden 12 Marttan evvelki hâ
diseleri ortadan kaldıracak mâna ve mahiyette 
ve değerde bir şey yapılmadı. 

Bir arkadaşın espri olarak söylediği, benim 
de yerinde bulduğum gibi hani, «Reform değil 
de deform» oklu bu işler. 

Muhterem arkadaşlar; bu tekliften neler 
beklerdik? İlk şikâyet, «önseçim» idi. Bu 
önseçimler yüzünden sayın, bir genel başkan: 
«Arkadaşlar birbirine girdiler, bunları seçim 
sonuna kadar barıştırmayacağız. Tam barıştı-
nacağımız sırada yeniden önseçimler gelecek, 
yeniden darılacaklar» demişlerdi. 

Yapılan bir değişiklik yok. Binaenaleyh; 
yine o mücadele, o kırıcı mücadele, Türk de
mokrasisine zarar verecek olan o mücadele de
vam ediyor. 

Deniyor ki, teklifin gerekçesinde; «Bu tar
tışma ve tenkitlerin önemli bir bölümünde Tür-
ıkiye Büyük Millet Meclisinin yüce varlığını ze
deleme, sarsmia ve hattâ yok etme maksat ve 
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gayesi gizlidir.» Kanun o kadar kötü ki, bu 
maksatlara iştiyakla hizmet ediyor ve biz de 
ister istemez onların şikâyetlerine hak verir 
hakleyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu kamun teklifi şu 
çözümleri, şu meseleleri halletmemiştir. Hal
buki bütün Türk efkârı bunu bekledi. Nedir 
birincisi1? 

«Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma» 
•meselesi. Daha evvel şunu arz edeyim; bu tek
lif gelmeden evvel yahut hazırlanmadan evvel, 
siyasî partiler, aralarında bir «Seçim Komis
yonu» kurdular; «Partilerarası Seçim Komis
yonu.» Bu komisyon bir hayli çalıştı, sonra 
araverdi, sonra yeniden çalışmaya başladı. 
Nihayet yanılmıyorsam şimdiki Geçici Komis
yonun Başkanı, «E, ne yapalım, aradık - tara
dık başka değiştirecek bir şey bulamadık, de
riz ve işin içinden çıkarız» gibi bir beyanda da 
bulunmuştu... 

Şimdi, hakikaten de bu oldu. Bir önseçim 
kalktı, «aday yoklaması» oldu, bunun dışında 
bir değişiklik yok. Türkiye'nin dışında yaşa
yan sayısı bir hayli yüksek ve seçim hakkına 
sahip bir vatandaş kitlesi, ümitli e bu değişik
liği bekledi. Yapılsın, biz de memleketin kal
kınmasına katkıda bulunalım, paramızla hiz
met ediyoruz.- Sayın Başbakan, her gün nere
de ise beyanat verecek; «Dövizlerimiz şu mer
tebeye yükseldi..» Neredieıı geliyor bunlar? İş 
bulamamış vatandaşllar yurt dışına çıkmışlar, 
bir yığın mahrumiyete kati anıyorlar ve memle
kete para gönderiyorlar.. Ama bunlara siz, va
tandaşlık hizmet ve hakikinin başında gelen 
«oy kullanma hakkını» hâlâ tanımıyorsunuz.. 
Sene 1973, Türkiye Cumhuriyeti 50 yaşında. 

İkinci mesele: Bir polendik mevzu oldu mu, 
olmadı mı; olması doğru mudur, değil miidir, 
'arkasında gizli maksat var mıdır, yok mudur; 
o ela ayrı mesele.. Ama her şeyi iyi niyetle ka
bule mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar; bu mesele de burada 
çözülmemiştir. Büyük bir vatandaş kitlesi, 
bunun çözülmesi için bekledi. Ümit burada da 
boşa gitti. Nedir o mesele? Yaş meselesi... 

Muhterem arkadaşlar, asker yapıyorsunuz, 
hizmet veriyorsunuz, öğretmen yapıyorsunuz; 
fakat sen millet vekili seçemezsin, memleik eti
nin bu yoldaki hizmetine katılamazsın... 
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Bir mütalâa var, «Politikayı liselere kadar 
mı sokacağız?» Doğru. Ama herhalde bugün. 
Türkiye'de, 19 ve 20 yaşıındakilerin 'büyük ço
ğunluğu tarlada ve hizmettedir. Bunları siz, 
«•3 - 5 bin 'kişi ortaokul talebesi var» diye rey 
hakkından mahru'm edemezsiniz, bu büyük 
sakıncadır. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Varidi da gasb mı ettik! 

NURİ EROĞAN (Devamla) — «Cumhuri
yet 50 nci yılda» dedim, «bu ilerlemeyi göster
memiz lâzımdır» dedim. Gasb diye bir itham
da, bir ta'nda bulunmadım; ama Parlâmento 
verii', almaz. Hakları tanır Parlâmento, hak
sızlık varsa, onu bertaraf eder; etmesi lâzım, 
bu onun vazifesidir. 

Muhterem 'arkadaşlar, bu teklifi yapan ve 
Komisyonda bulunan bâzı zevat Partilerarası 
Komisyonda da bulundular ve zannederim be
nim bu sözümü teyit edeceklerdir. Siyasî par
tiler, çoık az madde üzerinde mutabakata var
dılar. Dediler iki çoğunda, «Yetkili 'kurul!an
ınıza götürelim, ondan sonra geliriz.» Yetkili 
'kurullara götürüldü; ama yetkili kurallardan 
netice alınmadan teklif geliverdi.. Şimdi de
necek ki, efendim, bâzı siyasî partiler fikir
lerini beyan ettiler. Değil, fikirlerini beyan et
ti dermek, ben bu fikirden hiçbir surette dön
mem, şu fikrimin biraz daiha yumuşağı önüme 
gelirse kabul etmem demek değil. Bu, açık ifa
deler ve beyanlar 'karşısında yeniden bu Ko
misyon toplanır ve müşterek bir teklif gelebi
lirdi. 

Şimdi, asıl söyleyeceğim o değil; bu Komis
yonda çok az varılan mutabakatlardan bir ta
nesi de, televizyon yayını idi. O dereceye va
rıldı iki, teknik işleri görüşmek üzere (komisyon 
temasa geçecelkti. Türkiye'de bugün bâzı saha
larda 50 nci Cumhuriyet yılı seviyesinde, son' 
bir iki yılda atılan adımla yayın ve eğitim va
sıtası olan televizyonda da bir hayli kazancı
mız olmuştur. Bu yayınları talkib'eden birçok 
vatandaşımız varıdır, bunlara siyasî partilerin 
bu yoldaki hareketlerini ekran üzerinde gös
termek münasip olundu, zaten Komisyon da, it^ 
tifakla bunun televizyonda yayımını yapmaya 
'karar verdi. Hattâ bir siyasî parti temsilcisi 
dedi ki; «Efendim bunu bir açık oturum şeklin
de de partiler yapabilsin.:» buna, «hayır» den
di. 

Ekranda bulunan hatibin arkasında ne ol
sun: Amblem mi olsun, yoksa istediği bir res
mi nıi koysun? O arada istediği resim veya 
amblem konusu münakaşa edilirken şöyle bir 
itiraz oldu: «İstanbul'um resmidir denecek bir 
cami resmi asılacak oraya, o zaman da lâiklik 
hikâyesi işin içine karışacak» dendi. Yani 
bunun teferruatı bile görüşüldü arkadaşlar'. 
Bunu da burada gönmeınelklc üzüntü duyuyo
ruz. Bu da gösteriyor ki, bu teklif ve bu 
rapor alelacele, «hiçbir şey yapmamış elenme
sin» diye yapılmış bir hazırlıktır. 

Muhterem arkadaşlar; teklifte ve komisyon 
raporunda bir diğer husus da radyo konuşma-
iarı meselesidir. Bâzı parti liderleri bu radyo 
konuşmaları hususundaki görüşlerini1 çoktan 
açıklamışlardır. Bunlar, umumiyetle burada 
ayrılan zamanın sandalye sayısı ile ölçülü ol
ması kanaatindıcdirler ve derler ki; şu kadar 
mevcutlu bir parti var ve onun çok dûnunda 
olan diğer partilerin her birinin o çokluk par
tisine mıüteveccüh, 'konuşmalarını birleştirdiği
niz zaman, onun 5 - 10 inişli oluyor; aleyhte 
konuşma, lehte konuşmaya karşı. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bir 14 Ma
yıs 1950 dönemi geçirmiştir. Hususiyle sürat 
(koşularında yarışçılar aynı ipin önünde dizi
lirler; hepsi aynı hakka, zamana sahiptir, 
•tabancanını patlaması ile yarışa girerler. Bu 
yarışa girenlerin içinde falan olimpiyat şampi
yonu da vardır ilk defa yarışa giren de var
dır. Sonucu öteki tarafta ipi göğüsleme tâyin 
eder. Bugün, falan parti çokluktadır, binaen
aleyh, çok konuşması flâzimdır dediniz mi, o 
zamanı bu yarışta bir haksızlık yapmış ve onun 
mevcudiyetini, kuvvetini takviye etmiş olursu
nuz. 

Gene madde içinde bir husus vardır, aday 
yoklamasını kaybetmiş olanın müstakil olarak' 
seçime girmemesi. Bilmem seçime kadar bu gi
der imi; ama Anayasa Mahkemesi bunu bozar 
arkadaşlarım. Seçilime hakkını elinden alıyor-, 
ısuhuz, aday olma hakkını ellinden alıyorsunuz. 
Sen oraya girdin, yan'i palito giydin, parde-
ısü giyemezsin, olmaz böyle şey arkadaşlarım. 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Palto, pardosü meselesi kadar kolay değildir 
particilik. 

— 284 
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NURİ EROĞAN (Devamla) — Geleceğim 
ve onun da cevabını vereceğim. Merak etme
yin, particilik nedir onu da açıklayacağım. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bu teklifin ko
nuşulması için biraz zaman olsa idi, sizi haki-
baten şaşırtacak rakamlar verebilirdim. 

Tercihli <oy pusulasının mutaber olabilmesini 
ikiye ayırmış. Birisi: «Adayların adları hiza
sındaki yeterli tercih işaretlerinin toplamı, o 
seçim çevresindeki geçerli oyların, o seçim çev
resinin çıkaracağı milletvekili sayısına bölümü 
sonunda bulunacak sayının üzerine ulaştığı tak
dirde...» Burada bir üzerinde olanlar var, bir 
altında olanlar. Altında olanlar için 1/3, 2/3 
diye bir ayrım yapmış. 

Simidi üstünde olanlar için bir misâl vermek 
istiyorum : 

Sayın Adalet Partisi Genel Başkanının İs
parta bölgesinde 1969 senesinde 16 116 oyla bir 
zât milletvekili seçilebilmiştir. Bunu tercihe 
vurdunuz mu, tercihle bir adayın bir basamak 
yukarı çıkabilmesi için 19 883 oy alması lâzım
dır. Niçin uğraşsın adam bir basamak yuka
rı çıkayım diye, şu kadar tercihli rey alayım 
diye, müstakil adaylığını koyar, geçer. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başka
nının Kayseri bölgesinde 15 010> oyla bir zât 
(milletvekili çıkmıştır. Bunun bölgesinde ter
cihli oyun miktarı 19 197 dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
nın Zonguldak bölgesinde tek aday liste ile çı
karsa 20 343 oyla milletvekili oyuyor, tercihli 
oyda 24 405 oy alarak bir karnede yukarı çıka
biliyor. 

Demokratik Part i Genel Başkanının İstan
bul bölgesinde 16 275 oyla bir milletvekili çıktı
ğı halde, tercihli oyda 18 404 oy lâzımdır. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının 
Adana bölgesinde 16 570 oyla milletvekili olun
duğu halde, tercihli oyda bu rakam 19 255'tir. 

Geliyorum teklif sahiplerine: Naıhit Mente
şe Aydın Milletvekili; bunun bölgesinde 20 150 
oyla bir milletvekili çıkıyor, 23 097 tercih oyu
na ihtiyaç vardır. 

Cihat Bilgehan Balıkesir Milletvekili, böl
gesinde 17 734 oy ile milletvekilli çıkmıştır. Ter
cihte 22 051 oy alması lâzımdır. 

• Seyfi öztürk, Orhan Oğuz Eskişehir'den, 
16 799 oy ile bir milletvekili çıkmıştır, tercih
te 21 286 oy lâzımgelir. • 

Tabiî biraz hoş bir şey. Teklifi yapanlarını 
büyük çoğunluğu İstanbul Milletvekilleri, ver
diğim misâl onların da işine gelecek; Osman 
özer, Akgün Silivri!, Orhan Cemal Fersoy, Te
lkin Erer, Mustafa Fevzi Güngör, Mehmet 
Yardımcı, Naime İkbal Tokgöz, Hasan Tür-
kay. İstanbul'da 16 275 oy ile bir milletvekili' 
çıkmış, tercih 18 404'dür. 

Arkadaşlar bunu genişletebiliriz. Sadece 
birkaç tane ehemmiyetli derecede büyük fark 
olan yerleri okuyacağım: 

Çanakkale'de 17 657 oy ile bir milletvekili1 

çıktığı halde, tercihte 24 288 oya ihtiyaç var
dır. 

Giresun'da 11 870 oy ile bir Milletvekili çık
tığı halde, tercihte 19 768 oya ihtiyaç vardır. 

Maliatya'da 15 592 oy ile bir milletvekili çık
tığı halde, tercihte 22 104 oy alması lâzım ge
liyor. 

Maraş'ta 10 996 oy ite bir milletvekili çıktı
ğı halde, tercihte bu oy adedinin 23 996 ol
ması lâzım. 

Muş'ta 8 814 oy ile bir milletvekili çıktığı 
halde, tercihte bu oy adedinin 20 602 olması 
lâzım. 

Ordu'da 10 815 oy ile bir milletvekili çık
tığı halde, tercihte bu oy adedinin 17 990 ol
ması lâzım. 

Siirt't3 -son derece calibi dikkat- 11 839 
oy ile bir milletvekili çıktığı halde, oradaki 
bir milletvekilinin alması lâzım gelen tercihli 
oy adedi 25 298'dir, muhterem arfcadaşlamm. 

Tunceli 'de 8 080 oy ile bir .milletvekili çık
tığı halde, tercih oyunun adedi 21 393'tür. 

Tokat'ta 14 406 oy ile bir milletvekili çıktı
ğı halde, tercihde bu oy adedinin 22 636 olma
sı lâzım. 

Şimdi diyeceksiniz ki, bunun tersi hiç yok' 
mu?.. Çok enteresan, iki tane var. 

Hakkâri'de 10 339 oy ile bir milletvekili 
çıkıyor, tercihte de bu kadar oy alırsa kazanı
yor. Tam denk çıkmış. 

Bingöl'de 11 067 oy ile bir milletvekili çı
kıyor, tercihte yine 11 067 oy alırsa kazanı
yor. 

Şimdi arkadaşlar, bu hesap kamuoyunu ge
tirilen teklifle ne kadar ucuza aldığımızı göste
riyor. 
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Şimdi ikinci bölümde, yani 2/3, 1/2, 1/3 di
ye dördüncü bendin ikinci fıkrasındaki hesaba 
geliyorum: 

«Ancak bir siyasî partinin aldığı oy bıı fık
rada bulunan sayının altımda kaldığı takdirde; 
tercih oylarının geçerli olabilmesi, bir adayın 
aldığı tercih oyu sayısının kendi partisinin al
dığı tüm oya oranının; 

1 ilâ 8 milletvekili çıkaran secini çevresinde 
2/3, 

8 ilâ 15 milletvekili çıkaran seçim çevresin
de 1/2, 

15 ilâ 20 milletvekili çıkaran seçimi çevre
sinde 1/3...» olarak getirilmiştir. 

Diğeri erli için de bütün vilâyetlerin hesabı
nı yapmıştım. Dün konuşurken orada Sayın 
Kavurmacıoğlu bana lâf atmıştı ve «Yoruldun 
mu!» demişti. Ben yorulan adam değilim. 

'Vakit az olduğu için (Bu 2 nci fıkra yeni ek
lenmiş, 1 nci teklifte yok, komisyon yapmış) 
çıkaramadım; ama gene enteresan rakamlar 
buldum. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Dün geçti beyefendi, bugüne bakalım. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Yarına da 
bakarız. 

Afyon Karahisar 7 milletvekili çıkarmak
tadır. Burada Güven Partisinde bir adayın 
8 800 tercih işareti alması lâzımgeliyor arka
daşlar. 

Ağrı, 3 milletvekili çıkarıyor. Burada Cum
huriyet Halk Partisi aday adayının aday ola
bilmesi içlin (şaşacaksınız) 18 834 tercih işare
ti alması lâzım. 

Amasya, 4 imileltveklli çıkarıyor. Cumhu
riyet Halk Partisi aday adayının tercih işareti 
ile adav olabilmesi içıin alması lâzımgelen ter
cih işareti mitlkarı 11 872'dir. 

Yalınız öteki partilerden misal almayayım 
diye bir de Adalet Partisinden misal aldım, 
çokluk partisinden. 

Bitlis, 2 milletvekili çıkarıyor. Burada 
tercihli oy ile adayın milletvekilli olaıbilmesi için 
alması lâzım gelen tercih işaretinin adedi 
12 412'dir. 

Bövle devam eder arkadaşlar. 
Şimdi, elinizi vicdanınıza koyun ve bura

da bir hizmet yaptığınızın şüphesi içimde bu

lunmadan itiraf edin; bu tercih oyu vatandaşı 
aldatmaktan da öteye gider. 

Niye tercih oyunu getirdik? Buraya gele
lim. Tercih oyunu niye istedik? Önseçimde 
vatandaşlar ısızılandı; önseçimde yapılan tasnif 
neticesinde, tarafsız vatandaş dedi ki ; şu ka-

kf 5 7 3 

dar şu kadar adamın yerine, 3 - 5 adam oy 
kullanmak suretiyle liste tanzim ediyorlar, 
biz de gidiyoruz onu sandığa atıyoruz. Bizim 
de haysiyetimiz var, bizim de hakkımız var, 
'bize de bir şey tanıyın da biz de bu hakkımızı 
kullanır hâle gelelim. İşte tercıih bu endişe ille 
yapıldı. İnsaf edin, bu tercih hangi ilde iş
ler? Verdiğim misalleri gördünüz. Partiler-
arası Siyasî Komisyon çalışmalarında Hükü
met görevlisi arkadaş dedi ki, bu tercih işa
retini bir hal yoluna sokun. Ben bu yaşta, bu 
hüviyette bir kimseyim; içeri girdiğim zaman 
lâstik mühürü alıp, kâğıdı alıp basıncaya ka
dar avuçlarım ter içinde kalıyor. 

Simidi siz Yozgat'ta 20 000 tane adamı soka
caksınız. Yozgat'ın şimdi milletvelkili adedini 
bilmiyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yarıdan bir 
fazla. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Hah, yarı
dan bir fazla. 6 milletvekili çıkarıyor. Yarı
dan bir fazlası olan 4 milletvekiline işaret ko
yacak 20 000 tane adam... Olur iş değil. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya). — Yarıdan bir 
fazla. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Yarıdan bir 
fazla. İşte 6'nın yarısı üçtür, dört işaret ge
rekli. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Üçte biri. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Peki 3 olsun 

efendim. Üçü çarp 20 ile. Mutlaka tashih et
mek için söylüyorsanız edin... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Zabtılara yan
lış geçmesin. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Eksik olma
yın, zabıtlara yanlış geçmez. 

Şimdi bir diğer hususa geliyorum. Görülü
yor ki arkadaşlar, bunda birleşm'ek lâzımgeıllir. 
Bu tercih oyu meselesi vatandaşı hiçbir suret
te tatmin etmeyecek, hiçbir netice getirmıeye-
cek, bilâkis bizi aldattılar, diyeceklerdir. 
Bu taamdan ben kendimi ibra ediyorum. 

Muhterem arkadaşılar, bir de 40 neı madde 
var. Oraya da temas edip sözümü bitireceğim. 
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Eski kanunda, okuma - yazma bilmeyen, 
bıir başkası ile kulübeye beraber giriyordu. Ora
da yanındalki zat isimlerini okuyor, onlardan 
istediğini yazdırtıyor ve sonra o okuma - yaz
ma bilen onu imzalıyordu. 

Şimdi, «Gizliliği ihlâl eder düşüncesiyle imza 
şartı kabul edilmemiş» dendi. Tabiî ıbu kanu
nun yapıldığı zaman (bu hususta cereyam eden 
•müzakereleri, za'maım olamadığı 'için tetkik edeme
dim; ama, elbette bir mucip sebebi olmak lâzım-
gelir. Bence o da şu olur: Yarın, öbür gün se
çimler bittikten sonra bir aday adayı ile seçmen 
karşı karşıya gelir, seçimi kayıp sebeplerimden bir 
tanesi olarak, seçmemin kendisime rey vermediği 
iddiasında bulunabilir. Onun savunması olmak 
lâzımgelir. O da, «Bern sama rey verdim» der, ara
ya girmiş olan kimse bu 'işli iyi kullanmamış ola-
'bilir. Bumun ispatı dcabettiği (halde, o pusuladaki 
imza sahibi çıkar. 

Şimdi, 'bu da gösteriyor ki, içeri girenle 'bera
ber, okuma yazma bilemim istemem »işaretleri koy
duktan sonra, hele iş tercihte karıştıktan sonra, 
yazacak onları, «Şunlara, şunlara da 'ayrıca işa
ret koy» demeye kalkınca iş büsbütün çığırından 
çıkacak. O takdirde imza etmesi, behemehal lâ-
zımgeliyoi'. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitiriyorum. 
Nasıl 'bumdan önce süratle geçmiş olup, bunların 
tashihleri, taıdilleriyle ParlâmentO'ları uzum süre 
işgal edecek reform kanunları varsa, bu kanun da 
öylece eskisinden faızla bir şey getirmemiştir. Hat
tâ, biz Seçim Kanununda da değişiklik yaptık, 
cakasını yapma imkânını bile bahsetmeyecektir. 
Söylüyorum, sadece «Önseçim» kelimesi kalkmış, 
«Aday yoklaması» olmuştur. Burnum dışımda hiç
bir şey gelmemiştir. Bilâkis Parlâmentoyu, (Tek
lif sahiplerimim gerekçesinde söylendiği gibi) kü
çük düşürecek bir madde gelmiştir. 

Aritmetikçi olmamama rağmen, verdiğim ra-
ka'imlamm üzerimde dikkatle durulmuştur, mizan
ları yapılarak elde edilmiş bir neticedir, sahihtir 
ve tercihi ıgülünç 'bir hale sokacaktır. 

Ya bunu hiç koymayım ve vatandaşım karşısın
da: «Biz böyle bir şeyi yaptık.» demeyelim; Nas
rettin Hoca gibi: «Karla helvayı karıştırdım, 'ben 
de Ibeğenmedim somunda.» yahut da Abdüllıak Ha-
mit gibi : «Mademki ben yazdım, yazar ahfad nâ-
kâfi.» deyip, «Bern yaptım çıkardım Meclisten, 
bemim işim bitti.» demeyelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adıma Sayın Re
şit Ülker, buyurumuz. 

Saat : 17,53. 
C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Sayın Başkam, sayın milletvekille
ri; 

Aydın.Milletvekilli Nahit Menteşe ve 13 arka
daşımın iSiyasî Partiler Kamumu ile 'seçimlerle il
gili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
ve 'bu kanunlara bâzı hükümler eklemnıesl hak
kındaki, kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunum görüşlerini sunacağım. 

Önce Adalet Partisinin bu kanunlarla ilgili tu
tumu üzerinde durmak istiyoruz. 

Bilindiği gibi Siyasî Partiler Kanunu ile se
çim kanunları üzerinde çalışma yapmak üzere Par
lâmentoda grubu bulunan bütün partilerin fcatıl-
masıyle partilerarası ıbir komisyon 'kurulmuştur. 
Bu Komisyon uzun zamandan beri ciddî çalışma
lar yapmış ve çalışmalarının sonuçlarını hcıldiri-
lerle zamanında kamuoyuna duyurmuştur. Bu ko
misyonun çalışmaları sonucumda seçmem kütükleri 
ile ilgili kamum komisyon üyelerinim ve parti yet
kililerimin imzalanyle Meclise sunulmuş, Hüküme-
metin de desteklemesiyle çıkarılmış ve 13 Mayıs 
1973 günü Ibir İnsim hükümleri uygulanmış, diğer 
hükümleri de uygulanmaktadır. 

1970 yılında da seçim kamumla rı ve Anayasa 
üzerinde çalışan benzer bir komisyonun verİlmli ça
lışması 'sonucunda Anayasada değişiklik yapıla
rak, her yıl seçim yapmak usulüme som verilmiş ve 
önemli sonuçlar alınmıştır. 

Bu defa da komisyon çalışmaları verimli bir 
biçimde yürümüş, komisyonda yapılan hazırlıklar 
yetkili organlara götürüldükten sonra Adalet Par
tisi herhangi bir temas aramadan, şimdiye ka
dar tutulan yoldan, usulden ve gelenekten ayrı
larak, komisyonda konuşulan ve temelinde mu
tabakat hâsıl olanı, yurt dışındaki vatandaşlara oy 
hakkı tanınması, televizyonda seçim propaganda
sı gibi konuları dışarda 'bırakarak; komisyonda 
konuşulmayan, radyoda propaganda süresinin 
kısaltılması,, siyasî partilere bağış miktarının 5 
'bin liradan 25 bin liraıya çıkarılması konularını 
içime 'alam, Nahit Menteşe Ve 13 arkadaşının tek
lifi yapılmıştır. 

Adalet Partisinin, her yıl daha da gelişen par
tiîerarası çalışmalara zarar verecek bu tutumunu 
doğru bulmadığımızı, tasvip etmediğimizi burada 
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üzülerek bildirm'ek zorundayız Partilerarası Kc 
misyon hiçbir partinin zoru ile kurulmamıştı 
Parlâmentoda grubu bulunan partiler eşit şartla;: 
la bu komisyona katılmışlardır. Bu komisyonun1 

yaptığı hazırlık, hiç bir partinin yetkili organla
rını bağlayıcı nitelik almamıştır ve alamaz da 
Buna rağmen, aylarca yapılan çıa'lışm'aları ortada 
bırakıvermenin anlaımmı biz kestiremiyoruz. 

Huzurunuza gelen kanun teklifini, partilerara
sı bir mutabakat olarak kabul etmeye imkân yok
tur ve bu şekilde kabul etmiyoruz. Zaten teklif 
sahipleri de, partilerarası çalışmalardan 'esinlen
diklerinden bahsetmişlerdir. Yani, bu huzurunuz
daki metin, partilerarası 'bir mutabakat olarak ge
tirilen bir metin değildir. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir usul mese
lesine de dokunmak istiyoruz. 

118 sayılı Geçici Komisyon çalışmalarını ya
parken Seçim Kanunu ile ilgili Meclis komisyon 
larında bulunan bütün kanunları bir anaya get'-
rerek kararlarını vermeli idi. Meclisimizin usul i'1 

budur. 
Seçmen yaşının 18'e indirilmesi hakkında 49 

arkadaş tarafından verilen kanun teklifi ile ya
bancı ülkelerdeki yurttaşların oy kullanmaları 
hakkındaki kanun teklifi, senelerden beri komis
yonlarda bulunduğu ve bu teklifi görüşmek ko
misyonun görevleri içinde olduğu, alıp reddede
bilmek, imkânıma da sahip olduğu halde, alıp bu 
komisyon da görüşmemiştir; seçimlerle ilgili çok 
eski tarihlerde verilmiş olan bu kanunlar, halen 
komisyonlarda bırakılmış, kalmıştır. 

Yine, bunun gibi, komisyon Siyasî Partiler Ka
nunu ile meşgul olduğu halde ve gündemimizin 
1 sıra numarasında Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan ve 6 arkadaşının Siyasî Partiler Kanu
nunun 74 neü maddesi ile ilgili kanun teklifinin 
de ol'du^unn nazlan itibara almamıştır. 

Şimdi, çok uzun zaman evvel, bir sene ev
vel gündeme girmiş 648 sayılı siyasî partilere 
ait bir kanun teklifi gündemde terkedilirken, 
10 günlük zaman içerisinde bir teklif Meclise 
sunulmuş, komisyondan geçirilmiş, alelacele 
huzurunuzda, bütün hızlı yollar kullanılarak 
konuşulmaya başlanmış, fakat daha evvel veril
miş olan ve Anayasanın bir emrini yerine geti
ren kanun teklifi gündemde durmaktadır. 

Aynı şekilde, «648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 6, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiş

tirilmesine ve 'bu kanuna ilki ek ve bir geçici 
nadde ile...» diye başlayan 16 . 2 .1972 tari-
'ıinde Prof. Dr. Nihat Erim tarafından, yani 

> zamanın Başbakanı tarafından gönderilen, si
yasî partilerle ilgili bir kanun tasarısı gene 
Meclisin gündeminde iken, o tasarı da bir taraf
ta bırakılarak, siyasî partilerle ilgili bir başka 
kanun teklifi burada görüşülmektedir. Bunun 
da usullerimize, geleneklerimize, İçtüzüğümüze 
aykırılığını ve hattâ Anayasaya aykırılığını bu
rada belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Getirilen kanun teklifinde memleketimiz için 
önemli bir mesele haline 'gelmiş olan 18 yaş gö
rülmemektedir. 26 . 4 . 1961 gün ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi; «21 
yaşını bitiren her Türk seçmendir» demek su
retiyle, seçmen yaşı olarak 21 yaşı kabul etmiş
tir. Anayasamızın 55 nci maddesinin 1 nci fık-
•asında; «Vatandaşlar, kanunda gösterilen şart
lara uygun olarak, seçme ve seçilme hakkına 
rahiptir.» denilmiştir. Atatürk, devrimlerini 
gençliğe emanet etmiştir. Gençlik, bugün top
lumun en dinamik gücüdür. Gençler, bugün 
önceki çağlara göre, kıısa zamanda çok şey öğ
renmekte, kafaca erken gelişmekte, .kişilikleri 
çabuk olgunlaşmaktadır. Çağdaş gencin etkin 
buruma getirilmesi demokrasimiz için bir te
minat olacaktır. Bugün pek çok şeylere büyük
lerden daha iyi akıl erdirebilmek olanağına sa
hip gençlerin bir kısmı oy hakkından yoksun 
bulunmaktadır. 18 yaşını dolduran bir genç, ev
lenebilmekte, medenî ve ticarî sahalarda her 
türlü tasarrufta bulunabilmekte; fakat oy kul
lanamamaktadır. 

18 yaş, kanunlarımızda rüşt yaşıdır. Bu ya
şı tamamlayanlar her türlü tasarruflarda bulun
ma ehliyetini kazanırlar, ve yükümlülüklere 
tâbi olurlar. Medenî ve ticarî sahada her türlü 
tasarruflara hak kazananların, vergi verme ve 
başkaları gibi yükümler yüklenenlerin siyasal 
haklardan faydalanmamaları için haklı bir se
bep görülemez. Birde 18 yaşını dolduran 
kadın ve erkek, özellikle köylerde, ev
lenmiş, çoluk - çocuk sahibi olmuş ve ço
ğu zaman işinde de bağımsızlığını kazan
mıştır. Bu durumda olanların seçmen olması 
olağandır. Olgunluk kazanmak bakımından 18 
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ilâ 21 yaş arasında önemli bir fark bulunabile
ceği düşünülemez. Genel oy ilkesi, vatandaş kit
lesinin mümkün olduğu kadar fazla bir çoğun
luğun seçimlere katılmasını gerektirir. Seçmen 
yaşını 18'e indirmekle bu esas sağlanmış olur. 

Siyasetin asker ocağına sokulmasının 21 ya
şın esas tutulmasiyle önlenebileceği düşüncesi 
tamamen nazaridir. Vatandaş, ülkenin kaderi 
ile ilgilenecek hale gelince, siyasî partilerden bi
rinden yana. fikir sahibi olmuş ve bir partiye 
girmek hakkını kazanmıştır. Hukukî tasarruf
lara knlkân veren 18 yaşın tamamlanmasını, si
yasî hakkın kullanılmasına esas almakta, şu ba
kımdan da zorunluk vardır. 

.Kanunların hazırlanmasından, kalbulünden 
ve uygulanmasından doğacak sonuçlar, bu yaş
takilere de tesir edecektir. (Bu etkiler karşısın
da, bir vatandaş zümresine rey vermek sure
tiyle inanç ve isteklerini ifade 'etmesine meydan 
vermeme, onu tabiî haklarından mahrum et
mek olur ki, hu ısonuç 'demokratik esaslarla da 
bağdaşamaz. 

18 yaş seçim tarihimizin yabancı olduğu 
bir şey 'değildir. 1878'den 1923'e kadar seçmen 
yaşı 25 iken, 3 Nisan 1339'da, 1923 tarihli Ka
nunla seçmen yaşı 18'e indirilmiş ve bu 5 Şu
bat 1934'e kadar devam etmiştir. 

Öte yandan, bütün dünyada eğilim, siyasî 
rüşt ile medenî rüştü birleştirme yönündedir. 
Bu 'genel oy ilkesinin olağan bir icabıdır. 

İşte değerli arkadaşlarım, 'bugün dünyad-a 
görülen gelişme 18 yaşa seçim hakkının tanın
ması yolundadır. Son ibirkaç sene içerisinde İn
giltere, (Birleşik Amerika, Almanya, diğer bir
çok devletler gibi, seçmen yaşını 18'e indirmiş 
bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir hususu da 
ıburada ifade etmeyi borç biliyorum. Bugün Av
rupa Konseyinde, bütün üye ülkelerin rüşt ve 
seçim yaşının birleştirilmesi yolunda ciddî bir 
çalışma vardır. Bunun sebebi de basittir; çün
kü bir süre sonra Avrupa'nın siyasî birliği ku
rulacaktır. Ortak Pazar, Avrupanm iktisadî 
birliğidir, bundan sonra siyasî birliğe gidildiği 
zaman bir ülkede seçmen yaşının 18, diğer ülke
de 20, bir diğer ülkede 21 olmasını Avrupa Kon
seyi kabul etmemektedir ve bu, konu konseyin 
hukuk komitesinde incelenmektedir. Demek 
oluyor ki, mensubu bulunduğumuz Avrupa 

Konseyinin eğilimi de, seçmen yaşının kendi
sine tabi ülkelerde 18 yaşa indirilmesi şeklin
dedir. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef 1970'te ku
rulan partilerarası komisyonda da bu konu ko
nuşuldu. Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi 
18 yaşın savunucusu oldu, 1970'te. Bu yıl top
lanan partilerarası komisyonda mesele ele alın
dı, orada da hep bildiğiniz gibi, ,bir bildiri ile 
kamuoyuna duyuruldu; 18 yaş yalnızca Cum
huriyet Halk Partisi tarafından kabul edildi. 
Simdi de sevinçle görüyorum ki, Demokratik 
Parti adına konuşan değerli arkadaşım Nuri 
Eroğan 18 yaşı savunmaktadır. 

Yani, Türkiye'de 18 yaş yolunda büyük bir 
gelişme vardır. Gençler bunu istemektedirler, 
memleketin gelişmesi bunu gerektirmektedir ve 
bu kanun tekliflerinde bunun ele alınmış olma
ması büyük bir noksanlıktır. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak inanıyoruz ki, kısa bir zamanda 
bunu kabul etmeyenler de bu gerçeği kabul et
mek mecburiyetinde kalacaklardır ve belki de 
bizden daha ateşli olarak bunu bu kürsüden 
savunacakları günün yakın olduğunu görüyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tekliflerde ele alın
mayan bir diğer konu, yurt dışındaki Türk va
tandaşlarının oy hakkıdır. 

Buradaki durum, 18 yaş durumuna hiç ben
zememektedir. 1970'te kurulan partilerarası ko
misyonda iktidar partisi, muhalefet partisi ve 
diğer bütün muhalefet partileri bir noktada 
birleşmişlerdi: Yurt dışındaki işçilerin oy kul
lanmaları gereklidir. 

Bu hususu protokolde de tespit etmişlerdi. 
Yalnız bunun için uygun bir usul bulunması 
gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Aradan üç sene 
geçtikten sonra ikinci partilerarası komisyon 
toplanmıştır. Bu partilerarası komisyonda da 
1970'teki mutabakat, yanıi ilke olarak yabancı 
memleketteki yurttaşlarımızın oy kullanmala
rı üzerinde birleşilmiştir. 

Yalnız, bunun nasıl uygulanacağı yolunda 
tartışmalar olmuştur; biz C. H. P. olarak, bu
nun üzerinde fazla tereddüt gösterilmemesi, 
çünkü dünyada pek çok ülkenin; Yugoslavya, 
İngiltere, Almanya gibi pek çok ülkenin, bu
rada saymakla bitmeyecek kadar ülkenin, bu 
usulü dar veya geniş olarak kullandığı, bina-
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enaleyth bizim yeniden bir metod icadetmemize 
lüzum kalmadığı ifade edilmiştir. Zaten Meclis 
(komisyonlarında da benim tarafımdan veril
miş bir teklif var; yabancı ülkelerin kanunların
dan model alınarak hazırlanmış bdr kanun tek
lifi, o kanun teklifi de komisyonumuza celbedi-
lerek üzerinde tartışma yapılmıştır. 

Burada C. H. P. mektupla oy kullanılmasını, 
bir diğer şık olarak yaibancı memlekette oy 
kullanılmasını, fakat gösterilecek her mâkul 
usule de katılabileceğini ifade etmiştir. 

Diğer partiler bunu ka'bul etmemişlerdir; 
onlar da müzakerenin sonuna doğru vekâletle 
oy kullanılması esasını savunmuşlar ve parti
lerin yetkili organlarına götürülecek taslak, 
vekâletle oy kullanılması şeklinde olmuştur. 

(Komisyonda C. H. P.'nin görüşü olarak sa
vunulan, mektup ile oy kullanma idi. Bu sistem
de gizliliğin ortadan kalkacağı ifade edilmişti 
ki, gizliliğin ortadan kalkmayacağı açıkça or
tadadır. Çünkü, 298 sayılı Kanununda değişik
lik yapılırken, yani 13 Mayıs günü seçmen kü
tükleri düzenlenirken ister burada olsun, ister 
yabancı memlekette olsun, oradaki seçmenlerin 
seçmen kütüklerine yazılması da sağlanmıştır; 
aileleri tarafından, yakınları tarafından: «Be
nim kocam Almanya^da, benim baibam Alman
ya'da..» gibi. Oradan da buradaki seçmen kü
tüklerine müracaat. imkânı kanunda mevcut
tu r ; partilerarası komisyonda düşünülmüş ve 
Yüce Mecliste kaJbul edilmişti. Seçmen kütükle
rine, yabancı memlekette bulunan Türk vatan
daşlarının yazılması meselesi böylece çözüm
lenmiştir. Geriye kalıyor bir tek oy kullanma
ları. 

Bunun için yurt dışındaki vatandaş, buraya, 
seçmen kütüğüne müracâat ederek; «Ben oy 
kullanacağım» diyebilir. Bu vatandaşın seçmen 
kütüğüne kaydı yapıldıktan sonra ona seçim 
gününden belli bir süre evvel bir zarf içeri
sinde iki zarf gönderilir. Bir tanesine oy pusla-
sıııı koyar, kapar ve onu diğer zarfın içine 
koyar ve seçim kuruluna gönderilir. Seçim kuru
lunda ayrı bir sandık mevcuttur, yurt dışından 
gelen oy pusulalarının atılmasına mahsus. Bü
yük zarf açılır, içinden her seçmenin kullan
dığı kapalı zarf çıkarılır ve sandığa atılır. Ar
tık bunun kimin tarafından atıldığının anlaşıl
ması mümkün değildir. 

Böyle bir usul kullanılabileceği gibi, Aiman-
vada veya diğer ülkelerdeki konsolosluslarda 
kurulacak seçim sandıklarına da oy atmak müm
kündür. Her iki şık da mümkündür. 

Maalesef, Adalet Partisi (ki, resmî temaslar 
kesildiği için ancak gazetelerden öğreniyoruz; 
doğru veya yanlış, biline imkânı yok) vekâlet 
ile oy sistemini kabul buyurmamışlar. Biz de 
kabul etmemiştik. Bu sistem kabul edilmeyince, 
yapılacak iş diğer usullerden birini getirmek 
iken bir temas da kurulmamış ve teklif de geti
rilmemiştir. 

Böylece, bu seçimlerde bir milyona yakın, 
yani İstanbul seçmeni kadar seçmen, ki yurt 
dışına gidenler seçmenlik yaşını kazanmış kim
selerdir, bir milyona yakın seçmen, Anayasanın 
kendilerine tanıdığı seçme hakkını kullanama
maktadırlar. Hem de nasıl bir seçmen? Türki
ye ile yabancı memleketleri mukayese edebile
cek yetişkin bir seçmen zümresi, bu müzakere
lerin kesilmesi neticesinde, oylarını kullanama
yacak duruma gelmişlerdir. Halbuki her şey ha
zırdır. Hattâ kanaatimizce bugün dahi, diğer 
maddeler konuşulurken, partilerin temsilcileri 
konuyu müzakere edip getirebilirler. O kadar 
karışık bir mesele değildir. Maalesef bu tutum 
dolayısıyle, yabancı memleketteki vatandaşları
mızın oy kullanmalarının istenmediği kanaati
ne varmış oluyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir nokta da şu
dur : 

Memleketimizde televizyon kurulmuştur. Te
levizyon yayını yapılan yerlerde vatandaş ar
tık televizyonun çalıştığı saatlerde radyosunu 
açmamaktadır ve kendi evlerimizde de böyle
dir. öyle ise televizyon gibi canlı yayın yapan 
bir araç, secim propagandası için de kullanıla
bilmelidir. Nitekim Partilerarası Komisyon, il
ke olarak televizyonda propaganda yapılması
nı kabul etmiş ve bir taslak hazırlamıştır. Bu 
taslaktaki yayının şekli ve miktrmda mutaba
katımız yok; - siyasî partilerin bir komisyonda 
her noktada mutabakat sağlamaları da müm
kün değildir. - Fakat şimdi görüyoruz ki, esas 
itibariyle mutabakata varılmış ve kamuoyuna 
da duyurulmuş olan bu televizyonda propagan
da, Sayın Nahit Menteşe ve arkadaşları tara-, 
fmdan getirilen metinde yer almamaktadır. Şu 
ana kadar da bundan neden vazgeçildiğini bi-
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lemiyoruz, çünkü partilerarası temas kesilmiş
tir. Sebeplerini de, gerekçelerini de bilemiyoruz. 
Bu, bütün demokratik ülkelerin propaganda da 
kullandığı bir araçtır. Televizyonun seçim pro
pagandasında diğer memleketlerin kullandığı 
usullere göre, medenî ölçüler içinde kullanılma
ması sebebini izah edemiyoruz. Olsa olsa tele
vizyonun iktidar partisine, Adalet Partisine ya
rarlı görülmemesi; buna mukabil muhalefet par
tilerine daha yarar sağlayacağı kanaatine va
rılmış olmasına bağlanabilir. Başka türlü bir 
izah tarzı yoktur; bir gerekçe de gösterilmedi. 
Onun için bu kanun teklifi bu noktadan da ta-
mamiyle eksiktir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu parti
lerarası komisyonun gündemine Cumhuriyet 
Halk Partisi tarafından getirilmiştir. 298 sayılı 
Kanunun 58 nci maddesine göre, «propaganda 
için kullanılan duvar ilânları ile el ilânları ve 
diğer her türlü matbualar üzerinde Türk Bay
rağı, dinî ibareler, arap harfleri ile yazılar ve 
her türlü resim bulundurulması yasaktır.» Cum
huriyet Halk Partisi bu resim bulundurma ya-
sağmm Kanundan çıkarılmasını önermiştir. Ger
çekten de bütün dünyada propaganda işlerinde 
resim kullanılmaktadır. Akla, böyle bir resim 
kullanılması yasağı kaldırıldığı takdirde, bu
nun şu veya bu şekilde suiistimal edilebileceği 
gelebilir. Yani aşırı sola veya aşırı sağa veya 
daha başka çeşitlerde bunun istismar edileceği, 
sömürüleceği akla gelebilir. Nitekim Partiler
arası Komisyonda bu iddia edilmiştir; fakat bi
raz evvel okuduğum maddeden de anlayacağınız 
gibi, her türlü matbualar üzerinde, «Türk Bay
rağı», ki bunu muhafaza ediyoruz, «dinî ibare
ler» bunu muhafaza ediyoruz, «arap harfleri ile 
yazılar» bunu da muhafaza ediyoruz ve «her 
türlü resim bulundurulması..» Görüyorsunuz ki, 
burada yasak olması gereken şeyler yasaklıkla-
rını muhafaza ediyorlar. Yani dinî propaganda 
vesaire burada yapılamaz; burada olanların dı
şında herhangi bir şekilde propaganda yapıldı
ğı takdirde de, Türk Ceza Kanununun ve diğer 
ceza kanunlarının hükümleriyle karşı karşıya 
kalınır. Yani böyle bir şey bugün de yapılamaz. 
öyle ise propaganda afişlerine, broşürlerine, du
var ve el ilânlarına ve diğer matbualara resim 
konmaması meselesini izah etmeye imkân yok
tur. Nitekim bugün tatbikatta, siyasî partileri 

| tutan, yani tarafsız olmakla beraber onlardan 
yana olan gazeteler vardır; o gazetelerde ve
yahut o gazetelere çıkarılacak eklerde, seçim 
propagandasından evvelki zamanda, bunlar çı
karılıp bal gibi resimle propaganda, yapmak is
teyen siyasî partiler bu maksatlarını gerçekleş
tirmektedirler. Buraya resim konması hususu, 
ancak bunu meşru, yasal bir duruma sokmak
tan ibaret olacaktır. Bu konu da kabul edilme
miştir. Bunun da kabul edilmemesi büyük bir 
eksikliktir. 

Değerli arkadaşlarım, burada getirilen yeni 
bir hüküm var. Bu hüküm, radyolarda yapılan 
propagandanın kısıtlanması hükmüdür. Nasıl 
geldiğini bir türlü anlamaya imkân yoktur. 30 
ncu sayfadaki 52 nci maddede; «Özel kanunla
rındaki hükümler saklı kalmak üzere, seçimlere 

I katılan siyasî partilere, oy verme gününden ön
ceki 7 nci günden itibaren oy verme gününden 
önceki gün saat 18,00'e kadar radyolarda pro
paganda yapabilirler.» denilmektedir. Bugün 
halen yürürlükte olan 52 nci maddede; «özel 

I kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, se
çimlere katılan siyasî partiler oy verme günün
den önceki 15 nci günden itibaren» denmekte
dir. Demek ki, «15 nci günden» 7 nci güne indi
rilmek suretiyle 7 günlük büyük, muazzam bir 
kısıntı yapılmıştır. Radyoda propaganda kısm-

I tısı getirilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, burada bir tarihi hâ-

I ^iseyi hatırlamakta fayda vardır. 

1950 tarihinde yapılan Kanunda radyo ile 
' "propaganda hükümleri mevcut idi. Yani demok
rasinin ilk başındaki kanunda. Bu Kanunun 47 
nci maddesinde: «Radyolarda propaganda, oy 
verme gününden önceki 10 ncu gün sabahından 
3 ncü gün sabahına kadar devam eder.» deni-

I yordu. Yani 7 günlük bir propaganda müddeti 
var idi. Bugün, 1950'den 23 yıl sonra, 1950 met
nine dönüyoruz. Yalnız burada gene başka bir 
şeyi hatırlamakta fayda var;' 1950'de iktidara 
gelenler, yani Demokrat Parti, 1953'ten sonra 
havanın değiştiğini, kendi aleyhlerine döndüğü
nü gördükleri için tuttular, 7 . 7 . 1954 tarihin
de, - yani seçimden kısa bir süre sonra - 6428 
sayılı Kanunla radyoda propaganda yapmayı 
kaldırdılar. Bütün o maddeleri tamamen kal
dırdılar. Üstelik başka birşey koydular, kaldırı-

| lan 46 nci maddenin yerine; «Devlet ve Hükü-
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met işlerinde vazife alanların, bu işler etrafın
da yapacakları konuşmalarla alâkalı daire ve 
müesseselerin kendi faaliyetlerini gösterir şe
kilde yayınlayacakları her türlü matbua, seçim 
propagandası mahiyetinde sayılmaz.» Yani, Hü
kümetin emrinde olan bütün resmî daireler is
tedikleri kadar, seçim gününe kadar, broşür çı
kardılar, radyoda çatır çatır konuştular. Böyle 
bir hüküm getirildi. Yani, 1950 Seçim Kanunu 
1954'de bu şekle getirildi. 

Yine hatırlamak lâzım, 1958 seçimleri 1957' 
ye alındı ve bundan sonra iki defa daha seçim 
kanunlarında değişiklik yapıldı. 

Şimdi, radyodan sıkıntı duymaya başlamak, 
tarihimizdeki bu hâdiseye çok yakın bir benzer
lik taşımaktadır. İktidardan uzaklaşmak duru
munda olanlar, bütün bu araçları işlemez hale 
getirmek istemektedirler. Demek ki, bugünkü 
ortam bu noktaya ulaşmıştır; tarih tekerrür et
mektedir. Radyo propagandasını 7 güne indirme
nin ne gerekçesi vardır, ne sebebi vardır, ne 
izahı vardır, ne şimdiye kadar bir şikâyeti ve 
bir konuşması vardır; böylece tepeden inme 
getirilmiş bir hükümdür. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı da böyle 
ifade ettikten sonra bir başka noktaya değin
mek istiyorum. 

Bu kanun teklifinde," partilere yapılan ba
ğışların 5 bin liradan 25 bin liraya çıkarılması 
öngörülmektedir. Bu da hiçbir yerde konuşul
mamış, yepyeni orjinal bir tekliftir. Burada bir 
gerçeği de Cumhuriyet Halk Partisi olarak be
lirtmek isteriz. 

Anayasamızın 56 ncı maddesine, 30 . 6 .1971 
gün ve 1421 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak 
bir fıkra eklenmiştir. 

«Son milletvekili genel seçimlerinde mute
ber oy sayısının en az yüzde beşini alan veya 
bu seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil ede
cek sayıda milletvekilliği kazanmış bulunan si
yasî partilere Devletçe yapılacak yardım ka
nunla düzenlenir.» hükmü getirilmiştir. Yani 
Anayasamız, siyasî partilerin şundan bundan, 
şu fabrikatörden, şu zenginden para almasını 
doğru bulmamış, bunda kamu yararı bulmamış, 
bundan dolayı siyasî partilere Devlet Hazine
sinden yardım yapılmasını kabul etmiştir. 

Ayrıca, 15 . 3 .1973 gün ve 1699 sayılı Ka
nunla yapılan son Anayasa değişikliğinde ge

çici 22 nci madde ile de, «1 Kasım 1972 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunup da 30 Mart 1973 tarihine kadar grubunu 
muhafaza etmiş...» olan partiler için geçici mad
de konulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, gündemin 1 nci mad
desinde Yılmaz Alpaslan ve 6 arkadaşının, bu 
74 ncü maddeyi düzenleyen kanun teklifi du
rurken, yani çeşitli kanunları görüyorsunuz yü
ce Meclis istediği takdirde nasıl çıkarıyor. Bir 
hafta içerisinde çıkarıyor, 3 gün içerisinde 
çıkarıyor, 1 gün içerisinde çıkarıyor. - Anaya
sanın emrettiği böyle bir kanunu çıkarmayıp, 
siyasî partilere para verilmesini seçimden evvel 
sağlamayıp, aynı anda da 5 bin liralık yapıla
cak bağışların, teberrularm 5 bin liradan 25 bin 
liraya çıkarılmasının anlamı açıktır, değerli ar
kadaşlarım. Böylece büyük iş çevrelerinden, 
zengin çevrelerden bol bol para almak imkânı
nı kendisinde gören siyasî partiler bunu çıkart
mak istememektedirler. Buna mukabil o para
ları daha kolaylıkla, daha emniyetle alabilmek 
için 5 bin lirayı 25 bin liraya çıkarmaktadırlar. 
Siyasî Partiler Kanunu 1965 yılında kabul edil
miştir. Aradan geçen zaman pek kısadır. 5 bin 
liranın 25 bin liraya çıkarılması için hiç bir cid
dî sebep yoktur ve Anayasanın öngördüğü 
amaçların ötesinde bir tekliftir. Aynı zamanda 
bu tutum, Cumhuriyet Halk Partisiyle Adalet 
Partisinin hangi kitlelere dayandığını da açık
ça ortaya koymaktadır. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Rey
ler. gösterir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım «Reyler gösterir.» diyorlar. Ben de 
buna eminim; reyler bunu gerçekten, kısa za
manda, 14 Ekim'de gösterecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, köylü, işçi, me
mur, esnaf, yoksul bütün halk kitlesinin parti
sidir, kolay para toplayamaz, (A. P. sıraların
dan gülüşmeler, «Toplar, toplar» sesleri.) Ada
let Partisi ve buna rey veren diğer partiler ise, 
zengin çevrelere dayanan partilerdir, onlardan 
kolaylıkla para toplayabilirler; bunun açık an
lamı budur, bunun başka türlü bir anlamı yok
tur. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) 
— Zenginlerden para topluyorsun ama... 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Aksi halde, 
siyasî partilere yardımı çıkarırsınız; bir madde
lik bir tekliftir, biz öneririz çıkarırız; Anayasa
nın emridir. (A. P. sıralarından bir üye; «Ki
min oyu ile çıkarıyorsun1?») Sizin de oyunuz 
var; onun değiştirilmesinde sizin de oyunuz var. 
Bu gerçeği de yüce Meclisin kürsüsünden Cum
huriyet Halk Partisi adına tescil ediyoruz. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — Biz 
aklı selimi temsil ediyoruz... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Cevaplarını, 
kürsüye gelip değerli arkadaşlarım verirler. 

Değerli arkadaşlarım, diğer birkaç noktaya 
da bu arada temas etmek istiyorum. Bunlardan 
birisi, 306 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinde, 
«Merkez Kontenjanları» var. Merkez konten
janlarına, tercihli oy kullanılır iken, lehlerine 
olursa, tercih alırlarsa sıralarını ilerletecekler, 
aleyhlerine alırlarsa ilerletmeyecekler. Cumhu
riyet Halk Partisi halka inanmaktadır. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 
Ne zamandan beri?... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Her zaman 
inanmaktadır; ismi de zaten, Cumhuriyet Halk 
Partisidir. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisi merkez kontenjanından listelere girecek 
kimseler için tercih kullanıldığı takdirde, hal
kın bu tercihine boyun eğecektir, kabul et
mektedir; ama ona ayrı bir özellik tanımamak
tadır ve bu noktayı kabul etmemektedir. Yani, 
merkez kontenjanı olarak listeye konulmuş kim
selerin, halkın aleyhlerindeki tercihe rağmen, 
orada tutulmalarını kabul etmemektedir. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — 
Onun için mi teşkilâta güveniyorsunuz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, diğer bir nokta, 31 nci maddenin bi
rinci bendinde; «Bir seçim çevresinde, bir siya
sî partinin göstermesi gereken aday sayısından 
az istekli (aday adayı) bulunması halinde, o se
çim çevresine ait aday listesi, parti tüzüğünün 
belli ettiği merkez karar veya merkez yönetim 
organınca tespit edilebilir» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir bölgede böyle bir 
fiilî durum olabilir. Böyle bir fiilî durum ha
linde 10 aday olması lâzımgelen yerde eğer 8 
aday olmuşsa, o 8 aday arasında bir yoklama 
yapılır, geriye kalan 2 aday merkezdeki yetkili 

organlarca tespit edilebilir; ama şimdi buraya 
getirilen sistemde, «Bir seçim çevresinde, bir si
yasî partinin göstermesi gereken aday sayısın
dan az istekli (aday adayı) bulunması halin
de, o seçim çevresine ait aday listesi, parti tü
züğünün belli ettiği merkez karar veya merkez 
yönetim organınca tespit edilebilir» denmekte
dir. Bu, demokratik ilkelere uymayan bir şey
dir, büyük suiistimallere meydan verebilir. Ba
zen anlaşma suretiyle eksik aday gösterilip ge
nel merkezlere bu yetkiler tanınabilir. Birta
kım trük'lere, oyunlara imkân verecek, demok
ratik olmayan bu fıkranın da düzeltilmesi fik
rindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir nokta; ba
ğımsızların müşterek oy pusulasında yer alma
sıdır. Bu konu da partilerarası komisvonda 
konuşulmuş, - ben hatırlayamıyorum - bunun 
aleyhinde bulunulmamıştı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Anayasa bakımından eşit
liği bozuyor. Amblem meselesi... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bunu da de
ğerli arkadaşlarım söylevecek. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bunun da üzerinde duruyo
ruz. 

Bağımsızların başvurmasının da belli bir ta
rihte, diğer siyasî partilerin başvurmasıyla bir
likte yapılması suretiyle birtakım gereksiz ha
reketlerin önlenmesi fikrini taşımaktayız ve si
yasî partilerle ilgili hükümlerde Anayasada ya
pılan değişikliğe göre tam bir vuzuh görme
mekteyiz. Siyasî partilere ait bu hükümler, 'bil
diğiniz gibi, siyasî partiler komisyonunda ko-
mışmaya imkân olmayan hükümler olmuştur; 
fakat bugün getirilen hükümler eski hükümler
den hemen hemen büyük bir fark taşımamak-
ıtadır. Böylece parti idareleri Anayasa Mahke
mesi denetimi bakımından yeni bir duruma so
kulmuş gözükmemektedir. Bu maddelerin üze
rinde de durmak lâzımdır. 

Böylece Cumhuriyet Halk Partisinin, 'Seçim 
Kanunu 'konusundaki görüşlerini <arz etmiş bu
lunuyorum. 

Tekrar ifade ediyorum ki, partilerarası ko
misyonun çalışmalarının bu hale sokulmasın
dan derin üzüntü duymaktayız. Senelerce veril
miş emeklerle çok yararlı çalışmalar yapılmış
tı. Getirilen hükümler, bir partinin kendi açı-
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smdan getirilmiş hüküm'ler niteliğini taşımak
tadır ve hir siyasî partiyi iktidara getireibi'lir 
ümidi ile çıkarılmış veya bırakılmış hükümler' 
/taşıyan kanun maddeleri manzumesidir. Demin 
arz ettiğim sebeplerle bunlara katılmamıza im-
Ikân yoktur. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, baştan 1, 2 ve 3 nu-

'maralı kutuya açık oyunu 'kullanmamış olan 
«ayın üye var mı? («Var var»1 sesleri) 

Lütfen efendim... 
Cumhuriyetçi Güven Partisi G-ruibu adma 

Sayın Salih Yıldız. 
C, G. P. GRUBU ADINA M. SALİH YIL

DIZ (Van) — ISayın Başkan, muhterem millet-
ıveldlleri; 

Müzakere 'etmekte olduğumuz kanun tekli
fi, ilhamını ve esasını partilerarası komisyonun 
çalışmalarından almıştır. Malumunuz bulundu
ğu üzere Millet Meclisinde gru'bu bulunan dört, 
siyasî partinin temsilcileri hir partilerarası ko
misyonda aylarca süren bir çalışmanın içine 
girmişlerdir ve bu çalışma sonunda hazırlanan' 
ımetin partilerin yetkili organlarına sunulmuş
tu ve bugün huzurunuza, gelen teklif de, parti-
lerarasında mutabakata varılan esaslardan il
hamını almış bir kanun teklifidir. 

Komisyon çalışmaları bir parti taassubun
dan tamamen uzalk, hüyük hir anlayış havası 
içerisinde cereyan etmiştir. Biraz evvel burada 
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan iSayın 
Reşit Ülker arkadaşımız da benim gibi o ko
misyonun bir üyesi olara'k bulunuyordu. Bu 
itibarla mutabakata vardığımız ve varm'adığı-
mız hususları da gayet iyi bilmektedir. 

Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim husus-
larm ışığı altında hazırlanmış bulunan bu tek
lifin esasına 'girmeden evvel 1 - 2 hususa temas 
'etmeyi faydalı ve zarurî görmekteyim. 

Esas itibariyle dünyanın her yerinde, şüp
hesiz ki demokratik ülkelerde, henüz bütün seçn 
meni memnun eden ve şikâyetleri tamamen ön
leyen bir seçim kanunu veya seçim, ımevzuatı 
icat edilememiştir. Her ülkede seçımenler seçim 
'kanunlarından devamlı şikâyetçidirler, siyasî 
partilerden bir veya birkaçı devamlı olarak şi
kâyetçidirler ; hattâ seçim kanununu bizzat 
.kendi oylarıyla çıkaran siyasî partiler bile za
man içinde kendi yaptıkları kanunlardan şikâ
yetçi olmuşlardır. 

I Bu neden böyle oluyor? Bu, işin mahiyetin -
I den 'doğan bir sonuçtur. Zira seçim kanunları, 

tatbikat görmedikçe mahzurları, sakıncaları feo-
'lay kolay anlaşılan nesneler değildir. Bugün 

I görüşmekte bulunduğumuz teklif de hu meal-
I dedir. Bir şeyler hazırlanmıştır. Eğer hu ka-
I ınunlaşır ise tatbikata arz edilecektir. İşte tat-
I bikat sonundadır ki, hu teklif 'kanunlaştığı tak-
I dirde, bu kanunun, gerçekten düşünülen 'bütün 
I hususlara cevap verip vermediği anlaşılacaktır. 
I 'Tatbikat geçirmeyen bir seçim (kanunu hakkm-
I da kesin hüküm sahibi olmak «mümkün değil-
I dir. 

I Bu itibarla müzakere etmekte bulunduğu-
I muz teklifin de bütün kusurlardan azade, çok 
I mükemmel bir -teklif olduğunu, siyasî partiler-
I den müteşekkil partilerarası komisyonun çok 

iyi bir sonuca vardığını, hiçbir hata yapmadı-
I ğmı iddia etmek elbette mümkün değildir. De-
I min de arz ettiğim gibi bunların kusurları, sa

kıncaları tatbikat ile anlaşılacaktır. 

Mühim olan iyi niyetle işe başlamaktır ve 
I mühim olan yapılabileni yapabilmektir. Bu tek-
I 'b'.ffce de ve partilerarası komisyonda da dikkat 
[ -edilen husus; imkân nispetinde yapılabilenleri 
I yapmak gayretinden öteye hir iddia taşıımamak-
I tadır. 
I Tatbikat bize, bu teMif kanunlaştığı takıdir-
I do,, kanunun sakıncalarını gösterecektir. O tak-
I dirde de, bu sakıncaların giderilmesi için hiç 
I şüphesiz ki yeni girişimlere ihtiyaç hasıl ola-
I çaktır. 
I Sayın arkadaşlarım, bu kısa girizgâhtan son-
I ra bâzı hususlara temas etmek istiyorum. Tür

kiye'de yıllardan heri genel şikâyet konusu 
I olan ve siyasî dilimizde «Önseçim» olarak ad-
I landırulan bir müessese vardır. Evvelâ bu bir 
I önseçim midir, değil imidir bunu kısaca belirt

mek istiyorum. 
I Bir önseçimden bahsedebilmek için, gerçek-
I ten bir seçim yapmış olmak gerekir. Halbulki, 
I 'Türkiye'de bir önseçim yapılmamıştır, (bugüne 

•kadar. Arz ettiğim gibi, siyasî dilimizde yan-
I ılış olarak önseçim şeklinde tavsif edilmiştir. 

Önseçim bugün, demokratik ülkelerden sadece 
Amerika'da tatbik edilmektedir. Partiye kayıt
lı üyeler, vatandaşlar, genel milletvekilleri se-

I çiminde olduğu gibi, sandıklar kurulur, gider 
I oylarını oraya atarlar; adaylarını tespit eder-
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ler. Ama Amerika, bu sistemden memnun mu
dur? Hayır. Amerika'da bu seçim usulünden şi
kâyetler gün geçtikçe büyümekte ve Amerika 
Birleşik Devletleri bu önseçimden vazgeçip, bu
nun yerine başka bir sistem ikame etme çaba
ları içine girmiştir, senelerden 'beri girmiştir. 

Binaenaleyh, biz, 'bir önseçim yapmadığımı
za göre ve mevzuatımızda da böyle bir şey ol
madığına göre, yaptığımız şeyin adını koyma
ya mecburuz. Adını da koyduğumuz zaman, bu
na aday tespiti veya aday yoklaması demek ge-
Tekecektir. Teklifte de buna aday yoklaması 
denmiştir. 

Aday yoklamasında, teklifte de görüldüğü 
üzere, partileri muayyen 'bir kalıp içine sokmak 
yerine, partilerin bünyelerine göre bir elastiki
yet tanınmıştır. Her partinin yetkili organ ları-
ınm, tüzüklerinde yapacakları değişiklikle ken
di bünyelerine uygun bir aday yoklatması yö
netmeliği yapma yetkisi verilmiştir; kanaatim
ce son derece de uygun, son derece de doğru 
bir davranış olmuştur. Nitekim benden evvel 
burada konuşan ISaym arkadaşım Kesit Ülker' 
in mensup olduğu pa r t i komisyonda temsilcisi 
Ibulunan Demokratik Parti, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi olarak biz ve Adalet Partili üyeler 
ittifakla bu husus üzerinde anlaşmaya varmış
lardır. Hiçbiri buna itiraz etmemiştir ve hattâ 
iSayın Reşit Ülker'le 'beraber aynı komisyonda, 
Cumhuriyet Halk Partisi Part i Meclisi üyesi bir 
arkadaş da bulunmakta idi. 

ıSaym arkadaşlarım, partiler siyasî hayatın, 
demokratik nizamın vazgeçilmez unsurlarıdır, 
deriz ve her zaman 'bunu bir deli] olarak or
taya koyarız. Nitekim Anayasamız da, siyasî 
partilerin bu hüviyetini, bu vasfını bir ilke ola-
trak tespit etmiştir. Böyle olduğuna göre, hem 
siyasî parti olacak, 'hem de bu siyasî par'tiler 
seçimlere katılacak adayları hakkında hiçbir 
ıs'öz sahibi olamayacaklar. Böyle bir şey düşün
mek ımümkün değildir. O takdirde siyasî parti 
olmaz demek lâzımdır. Siyasî partinin bulundu
ğu yerde, o partinin göstereceği adaylar da 
olacaktır. 

Kaldı M, bâzı üilîkeılerde, faraza İngiltere'de, 
bütün İngiltere çapında adayları üç. .'kişilik 
bir komite tespit <etmıektedii,r ve tem de 
demi çok evvel. Biz böyle bir şey yapsak, kı
yametler kopacak:. İşte Türkiye'de demojkra-

siye paydos dendi, diye şikâyetler alaîbildi-
ğljne yürüyecektir. Kaildi ki, biz, bu yolla, da 
gitmiyoruz; dalba düae'Iticli, daha demokratlık 
kuralılar içinde kalmaya son dedece d>e dikkat 
/ediyoruz. 

Diğer bir husus da sayın arkadaşlarını, tercih 
oyudur. Aday yojklaımaiıarı somunda beilirıen 
aday listeleri, hakkında sevinenlerim dünyanın 
'her yerinde olduğu gfiibü" bizde de, bir temayülü 
b^Iirtmıiştlir. «B ên donmuş lülsto ile bağlı 
kalmaik istemiyorum. Bu üste'lıer üzerinde ter
cih yapmak, llistenin sırasını yapacağım ter
cihle değiştirmıeık istiyorum» delmektedir. 

Kaldı kil, demlin ile bir nielbze1 işaret etmiş
tim ; bilen de, bilmeyen de iaday yoklamaları 
hakkında çok sözlller sarf etti. Bu sözHıerin 
büyük bir kısmı da samimî olarak arz edeyiım 
[ki, haksız liddJîalardıaın öteye geçecek ve delil
lere daya/nacak bir sağllam görüş ifade etmi
yordu. Ama bununla beraber, seçmıenim bu 
temayülünle hüıtmiet ıeit<mıe!k için bir tercl'ih esası 
düşünmeyi Komisyon tıygun görmüştür. 

Partilerarasındaki Komisyon tercilh esasım 
kabul edenken iki unsura yer verdiğinli bü-
hasas huzurumuzda belirtmek İsterim. 

O komisyona 'katılan' arikadaşuiarıımızm bir 
'kışımı buradalar, yani İner partimin ıa§ıağı - yu-
Ikarı lıtıç oflımazsa bir 'temsilcisi şu anda salonda 
bulunmaktadır. Tercihli kabull 'edelllimı; ama na
sıl kabul edeiliim, komisyonda. 

1. Partinin tercihini tamamen hükiknlsüz 
haille getirimıcyeMm. 

2. Seçmene de tercih yapabilmek timlkânı 
veıiG'lim. 

Binaenaleyh, bu ilki unsur arasında öy'Je 
bir denge kurulmalıdır |kii, ne partinin ter
cih^ büsbütün hükümsüz İkilisin, ne id/e seçımien, 
sadece bir göstermelik tercih karşısıında kal
mış olsun. 

Türkiye'de tatbik ediliecıelk yeni bir slisteım 
de olduğu için son derede de: dikkatli davra-
nilımaya itina edülmiştir. Komisyonda bulu
nan; sayın aıjkadaşlamim çok iyi bilirler; bu
rada hepsünli ifade (etmek içilin ne zamanısınız 
var, ne de imkân var. Komsiyonda akla g"o-
lon, geillmleyen bütün ihtimaller birer birer 
masanın üzerine dökülmüş ve aylarca görür-
şülmuştur. Nihayet komisyona katılan bütün 
partiler -yani 4 siyasî parti de - mutabakatını 
ifadıe «tmiştlir ve deıngelH- fblir şekilde bir ter-
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oilh esası getirilmiştir. Amıa koımiisyoında kabul 
edilen tercih esası iCle fouıgün müzakere et
mekte bulluıniduğumuz ımıeıtindeki tercih esası 
taımıaımieln blinblrrii'nden farlklı idi. Partilleinaraısı 

|ko.mı:ısyonda kabul edüen tercih esası, bir par
timin, bir seçim bölıgleısinde aiımış olduğu mute
ber oylllar esasına dayanıyordu. Oraınlar bu oy 
üz erinden hıefsafbedilliyo.rdu. 

Buıgün ımüzakere dilmekte olduğumuz nıe-
tıfcude, tercih oylarıyle ügtiıl madde bu şe-
klildle değildir. İşte ;bunu düzeltmek için ve: 
partıiülenara'sı komisyonda varılan mutaıbafcata 
uygun olarak müşterek Ibir önerge hazırilıadık. 
Bu önicırıgemlizi Başfcaınılığa sunmuş bukunuyo-
ruz, «ırası geldiğinde > görüşüre ec|ktir. YükseJk 
tasviplerinize mazhar olduğu takdirde, hiç şüp
hesiz k i ; - naçizane arz edeyiiım - isabetli! bir (ka
rar alınmış olacaktır. 

Deimiıni de arz ettim, hiç şüphesiz bunun da 
fayda ve ınrahzuriıarmı tatbikat sonunda göre
ceğiz. «Kusursuz bir ısi'siemdir, hiçbir hatası 
yoktur» diye iddia etmlek mümkün değildir; 
tatbliikat geçirmeden aınlaşılamaz. 

Burada ifade edildi, siyasî partilere radyo
da tanıman propaganda süresi teklifte kısitllan-
mış, denildi Doğrudur, kısıtlanmıştır. Partiler 
arası komisyonda bu şekilde bir nnutafoakata 
varmamliŞit '̂k. Partileranasmda varılan mutaba
kat, bugün halen 'meriyette olan metinde oldu
ğu 'gibidir. Bunu da, partilerarası komisyonda
ki hale getirebilmek ve hailen yürürlükte bu
lunan metindeki tatbikatı sağlayabilmek için, 
yine müşterek bir önerge vermiş bulunuyoruz; 
sırası glekliğinde görüşülecektir. 

' Televizyon hususuna gelince; bu hususta 
parttilerarası komisyonda bir ımutaibakata va
rılmıştı. Fakat teklifte, bunu taha|kkuk ettir
mek mümkün1 o'lanadığıına göre, 'diğer düzeltme
leri yapmamak idin 'bir ısebep yoktur. Hiç: şüp
hesiz ki, bizim başka teklifİlerimiz de olmuştur. 
Faraza, «Düz layna» diıstemiimi müdafaa etmıişiz, 
ama kabul edilmemiştir. Bu kanara hürmet et
mişizdir. Bımiarı - Seçim Beyannamemizle koy-
'maktan ve vatandaşa izah etmekten başjka ya
pabileceğimiz bir husus loflmadığıaıiı, takdür bu
yurursunuz. 

közlerimi bitirmeden evvel, benden evvel 
•konuşan iSayıın Reşit Ülker tın, Cumhuriyet Halk 
Partilisi adına konuşan $aym Sözcünün, bir iki 

sözüne, t izi cevaba davet ettiği için, alenen 
«Çıkar burada cievaıp verirsiniz» dedikleri için 
cevap veriyorum. Yoksa, cevap verecek değiH-
dük. 

Muhterem arkadaşlarıım, «Bu telklif büyük' 
:bir aeeleeill'kie ve hüyük bir gayreitiln içinle gi-
nilerek, MjecMisim huzurumla 'getirtilmiştir.» dedli-
Jler. Partilerarası komisyonda kendilileri de bu
lunuyorlardı. Varıilıan karana göre, «Aman, ça
buk davranalım. Biran evvel şu metni kanun
laştıralım» diye bilr mutabakata varildi ve hat
tâ iSayın Ülker, «Zamıaıııın geçtiğini, birtakım 
süreieılin işilcımlesi ibalknmınndaıı güç'liülkıler'le |kıa.r-
şi'/la'Ş'alblil'C' eeğimizi» halisane de ifade etmişlerdi. 
Binaenaleyh, 'eğer bu metin - beğenilsin veya 
beğenilmesin; ibizfiım de 'karşı olduğumuz husus
ları arz 'etmıiştılım ivedilik ve öncelikle huzur'\ı~ 
rııniHa getirilmiş ise, ıbu partilerlün vardıkları 
bir mutabakatın soımıeu oimıuştur. 

Bizi ilgilendiren ve yiJnıe 'bizi eevaiba davet 
ettiklerü husus şudur : 

«Bizim dışımızdaki partiiler, çıkar çevreleri-
niın emrinde olan partilerdir» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek şahsen - ol
sun, gerek parti olarak mütalâa edilsin, hepi-
miz birbirimizi tanıma|ktayız ve bepimi'ızin dle 
yak diğerimize saygımız vardır Ve bu saygı 
şüphesiz devam etmıeillidir. ıSayın Rıeşit Ülker, 
bizli «çıkar çeyı.derinilin emrinde bir partli -ola
rak» itham edfip Ve üstelik de (bizi cevap ver
meye alenen «Çıkıp da cevap verilin» diye da
vet ederse; beın de ISayın Reşit Ülker'e, «Hayır, 
biz Türk Milleltinliııı emrinde hür partliyiz, aımıa, 
'siz eğer bir ısınıf partisi elma korkusu içinde 
itaenliz, onun hesabını siz kcırıdilnliiz verirsimliız» di
ye asgarî cevap vermem gerekiyor. 

Böylece söyleri "imi bitiriyorum. Demin de arz 
ettiğim 'gibi, önerge vermiş huİ'uiTİuğımraz mad
delere sıra gelince maddeler üzerinde de Grubu
muz adına - gerekirse - konuşma yapılacaktır. 
Sözlerimi bitirirken, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Millet Meclisi Grubu adına ve şahsım adına 
en derin saygılarımı sunarım. (C. G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, baş taraftan 3 kupa 
üzeılilndeki oylama işlemi bitmliıştiir, 3 kupa kal
dırılsın. Diğer kupaüardaıki açık oylama işlemi 
•devam ediyor. 
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Adalet Part'ısi Grubu adma Sayın Necmelt-
tin Cevheri, buyurunuz. 

Saat : 119.07 
1A. P. GRUBU ADINA NECMETTİN CEV-

HEHÎ (Urfa) —. ıSaym Başkan, Yüce Meclisin 
saygı değer üyeleri; 

Aydın Milletvekili Saiyım Nahit Menteşe ve 
13 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu ile Se
çim kanunlarının bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin kanun teklifi hakkında, Adalet 
Parltiiteıi Grubunun görüşlerini Yüce Heyetinize 
arz edeceğim. 

[Mhiht'erem arkadaşlarım; hepimizin malûmu 
olduğu gibi, Sayın Talû Hükümetimin kurulu
şunda bir partilerarası protokol ile Koalisyon 
teşkil edilmâş ve bu protokolde de, 4 reform 
kanunundan ıbaşka, bir de <Seç/.m Kanununda 
yapılacak birtakım tadilât, iki parti arasımda ve 
kendilerine karşı geçerli olmak üzene bir proto
kol tahtında anlaşmaya bağlanmış Mi. 

(Burada 'bâzı sayın arkadaşlanımızıaı ten
kitlerinde ve hedeflerinde birtakım yanlışlık
lar yaptıkları kanaatiyle bunu arz ve ifade, et
meyi zarurî görüyorum. Her şeyden evvel, 
unutmamamız gereken bir husus, bunun bir 
«Teklif» olduğudur. Bu, Sayın Nahit Menteşe 
ve 13 arkadaşına ait bir teklif veyahut 'bir hak 
olduğu gibi; burada tenkit eden, tenkitlerini 
rahatlıkla burada yapan çok değerli arkadaş-
lanmızuı, her bininin de uhdesinde 'bulundur
duğu bir hak idi. Binaenaleyh, burada bir tek
lif sahibine, «Teklifinizi, niçin bizim arzumuz 
istikâmetinde yapmadınız1?» şeklinde bir tenkit 
itevciiıh etmenin, 'her şeyden evvel bir «Adres 
yanlışlığı» şeklinde ve bir hukuk mantığı için
de kolaylıkla izah edilmeyen bir tarafı olma
sı lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, bu bir seçim refor
mu değildir. Bu, Hükümet protokolünde tes
pit edilen, - biraz evvel arz ve izah ettiğim gi-
l>i - 'Seçim Kanununun bir tadilâtı, seçimlere 
girildiği sırada, pratik birtakım müşkilâtın 
giderilmesi ve yine gerek Meclilsıin içinden, ge
rek Meclisin dışından bu müesseseye mütevec
cih birtakım tenkitlerin karşılanması ve sa
dece bu karşılanmakla da kalmayıp, yani sa
dece .Sayın Eroğan arkadaşumızm ifade ettik
leri' giiıbi, gayet insafsızca ve sadece bir ya
sak ısavma kalbilinden değil, aynı zamanda hak

lılığı ve ağırlığı olan hususları, bu kanun tek-
1 fi içerisinde gerçekleştirmek ve yerime getir
mek düşüncelerini de taşımaktadır. 

Meselâ, tereiıh oyu bunun bir örneğidir. Bi
raz sonra tahlilini kendi görüşümüz, kendi dü
şünüşümüz açısı içerisinde yapmaya gayret 
edeceğiz ve mümkün olduğu kadar da, zamanı
nızı almadan bunları) muhtasar hudutlar içeri
sinde tutmaya gayret edeceğiz. 

(Muhterem arkadaş] arı'm, «önseçim yerine 
aday yoklaması tâbirinin kullanılması, söylen
diği gibi, burada sadece zevahiri kurtarmak 
ü/çin kullanılmış olan bir şey değildir. Bu had
dizatında meseleyi' hukukî plânı içerisinde de
ğerlendirmek ve kendi doğru rayma ve kendi 
doğru yerine oturtmaktır. Önseçim tâbirinin 
bu memlektte birtakım yanlışlıklara sebebi
yet verdiği ve orada da âdeta bir seçim huku
kunun aranması gibi birtakım tekerrürlere, 
birtakım katlanmalara yol açtığı ve öyle anla
şılması dolayıisayle de, birtakım yersiz ve hak
sız tenkitlere muihatafbol'duğu veyahut mâruz 
bulunduğu da bir vakıadır. Binaenaleyh, hâdi
se gerçeği ile bir aday yoklaması olduğu için 
bu şekilde tarif edilmesinde ve kanundaki 
yeıine oturtulmasında bizim, görüşümüze gö
re isabet vardır ve bu bakımdan da bu teklif 
sahibi arkadaşlarımıza teşekkür borçlu oldu
ğumuzu üf ade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, burada hâdise, için
de yaşadığımız bir düzeni hep birlikte savun
mak mecburiyetinde olduğumuzu kafbul etme-
mizdir. Bu düzeni kötülemek veyahut bu dü
zeni yıkmak isteyenlere içeriden' yardım et
mek, her şeyden evvel aklın ve mantığın ve 
bu memleketi sever olmanın düşüncesi içeri
sinde izah edilebilecek bir şey değildir. 

Bizim görüşümüze göre, bu kanun teklifi
nin itina ile muhafaza etmiş olduğu bir diğer 
husus da, partiler demokrasisine sadakattir. 
Bunu ifade etmeye, izah etmeye gayret edece
ğim. Bu kanun teklifi içerisinde bunun muhte
lif kıstasları mevcuttur. 

Meselâ, siyasî partilerin kendi adaylarını 
tespit etme keyfiyetlerini ve bunla;ın teferru
atını, detayını, daha doğrusu bunlann huku
kunu kendi iradeleri içerisinde, kendi bünyele
rine terk etmiş olmaları, bu teklifin partiler de
mokrasisi düşüncesine hürmetkar bir hareket 
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noktasından çıkmış olduğunu göstermek bakı
mından bizim için şayanı memnuniyettir. 

Ayrıca, tercih oyunun alabildiğine serbest 
bir ölçü içerisinde terk edilmemiş olması da, 
yine bizim görüşümüze göre partiler demokra
sisi esprisine uygun bir düşüncedir. Çünkü bu
rada, kayıtsız bir tercih oyu sistemi veyahut 
en küçük bir ölçü içerisinde dahi işlerlik taşı
yan bir tercih oyu sistemi, o tercih oyunu kul
lanmamış olan, yani partinin, tercih ettiği par
tinin yapmış olduğu, kendi usulü içerisinde yap
mış olduğu sıralamayı kabul etmiş olan, yani 
tercih kullanmak lüzumunu görmemiş olan va
tandaşın, ilaha doğrusu seçmenin iradesinin de 
bir ağırlık taşımakta muhıfaza edilmesinin lü
zumu vardır. Eğer bunu belli ölçülerin altına 
indirdiğimiz takdirde, o zam^n tercih kullan
mamış vatandaşın, tercih kullanmamış seçme
nin iradesinin de etkilenmiş olduğu, bir belli 
ölçünün altındaki cüzî tesirlerle dahi selbedi'l-
raiş olduğu sonucuna varırız ki, bu da doğru ve 
yerinde bir şey değildir. Buna riayet edilmiş 
olması, buna dikkat edilnûs olması da, yine bi
zim anlayışımıza göre partiler demokrasisine 
inanç ve inanış noktasından hareket edilmiş ol
duğunu göstermektedir ki, yerinde bulduğumu
zu tekraren arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, yoklamalardan sonra 
bağımsız aday olunamayacağı da, yine tesadüfi 
veyahut bundan ya<rar uman birtakım partile
rin çıkarlarına mâni olmak için rasgele getiril
miş bir hüküm değildir. İşte bu da bu partiler 
demokrasisine hürmetin, partiler demokrasisi
nin Anayasamızın kabul ettiği partiler demok
rasisi sisteminin* bir esas, bir temel rejim oklu
ğunu kabul etmenin ve ona hürmetkar olmanın 
bir sonucudur. Burada yoklamaya girmiş aday
ların kaybettikleri zaman hâsıl edecekleri bir
takım siyasî hareketlerden fayda ummayı, biz 
burada cevaplandırmaya değer bulmuyoruz. 
Yani birtakım partilerin teressübatı üzerimde, 
birtakım partilerin zayiatı üzerinde kendi ken
dine hayat sahası arayan birtakım düşünceleri 
biz Adalet Partisi olarak bu kürsüde cevapla
maya lâyık bulmadığımızı arz etmek isterim. 

Burada mesele, partiler demokrasisine hür
mettir. Bir aday bir partinin kapısına geldiği 
zaman ona bir müracaat ile gelir. Partinizin tü
züğünü okudum, programını okudum, beğendim 

ve sizden aday olmak istiyorum der. Gider, ka
zanır, kazanmaz, kazanamayınca bağımsız aday 
olursa o zaman o taahhüdündeki, o müracaatm-
daki taahhüdünden uzaklaşmış olmasını ve 
uzaklaşmış olduğu ahvalde de yine bu uzaklaş
mış olduğu düşüncesini siyasî bir hareket içerisin
de değerlendirme fırsatım kendisine verirsek, 
işte burada partiler demokrasisinden uzaklaş
mış oluruz. Yoksa sadece, bilhassa büyük par
tilerden ümidedilen kopmalara ümit bağlama 
düşüncelerine mâni olmak fikrinden ibaret de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, tercih oyu bu kanun 
teklifinin seçim hukukumuza getirdiği bir yeni
liktir. Her ne kadar 1961 sicimlerimde de tatbik 
edilmiş bir usul ise de, bilâha-ra terk edildikten 
sonra yeniden seçim hukukumuza, seçim ka
nunlarımıza getirilmiş olmasını, biz bir yenilik 
olması ve ileride zuhur edecek tatbikat hata
larının ıslahiyle memleketimizin siyasî kaderi
ni tâyin eden mekanizmada hayırlı sonuçlar 
vermesi için yardımcı olunması gerektiği ka
naatini taşırız. 1961 sistemi tatbik edildiği za
man bunun birtakım mahzurları, birtakım müş
külâtı, birtakım işlemez halleri görüldü ve bi
lâhare getirilen 604 ve 605 sayılı kanunlarla 
bu sistem terkedildi. 

'Bugün Türkiye'de tercih oyunu Parlâmen
toya müteveccih birtakım tenkidlerin bir nevi 
karşılığı saymak, kanaatimize göre yerinde bir 
düşünce değildir. Bu teklifin de bu düşüncenin, 
bu esasın, bu sistemin, sadece bu arzuyla da 
getirilmemiş olmasını temenni ederiz. Biz ina
nırız ki, 4 senelik bir geçmişin, büyük hadi
selerin içerisinden geçmiş Türk Parlâmento
su kendi kendini savunmak için, bâzı arkadaş
larımızın burada ifade ettiği gibi, göstermelik 
bir tercih sistemi getirmek istiyacında değildir. 
Bu Parlâmento 4 senedir her şeye rağmen ve 
birtakım arkadaşlarımızın ,burada yine ifade 
etmek mecburiyetindeyiz, haksız birtakım ten-
kidleriyle... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Rakamlar 
konuştu, sen cevap ver. (A. P. sıralarından 
«sen sus» sesleri.) 

NEIOMETTİN CEVHERİ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, biz hiç bir şeye cevap 
vermeyiz. Biz burada Adalet Partisi olarak gö
rüşümüzü belirtiriz; değerlendirilmeye, cevap-
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landırılmaya müstahak veyahut lâyık olan şey
leri cevaplandırırız. 

Tercih oyu meselesinin, yani bu eldeki tek
lifin 33 ncü maddesinde getirilen tercih oyu 
sisteminim, tamamiyle istenilen düşünceyi hâsıl 
-etmeyeceği kanaatini biz de şahsen taşımakta
yız; ama tercih oyunun, demokrasinin itibarı 
için getirilmiş göstermelik * bir şey olduğunu 
ifade etmeyli de... 

•NURİ EROĞAN (İstanbul) — O rakamlar 
muvacehesinde.. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan böyle bir usul 
yok değil mi? 

NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bu 
çatının altında bulunan bir kimse tarafından 
ifade edilmemesi gereken bir husus olduğuna 
işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun maddele
rine geçtiğimiz zaman bir çok maddeleri gibi, 
bu tercih maddelerine de geleceğiz. Bu tercih 
maddelerine geldiğimiz zaman sayın üyelerin 
kıymetli fikirleriyle intikal edecek veyahut 
buraya aksedecek tâdil tekliflerinin, tabiatiy-
le ki,, mâkul ölçüler içerisinde bulunduğu tak
dirde, biz Adalet Partisi olarak karşısında ol
mayız. Hataları varsa düzeltilir; hattâ bu ka
nun çıkıp tatbik edildikten sonra da hataları 
varsa yine düzeltilir. Mühim olan, bizim arz et
mek istediğimiz, herşeyden evvel bunu bir 
ıglöstermelik olarak yapmadığımızı hep beraber 
kabul edip bu noktada birleşelim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun teklifinin 
yine birtakım tenkidlere, daha doğrusu tenkid-
deaı öte tarizlere mâruz kalan taraflarından bi
risi de partilere yapılan bağışın gerçek dışı bir 
takım kıstaslarla eleştirilmiş olmasıdır. 

Bir limitin 5 000 liradan 25 000 liraya çıka
rılmış olmasını, siyasî partilerin çıkar çevre
lerine el açacağı şeklinde, bu kürsüden ifade 
etmek her şeyden evvel bu Parlâmentoya bir 
bühtandan ibarettir ki, biz Adalet Partisi ola
rak bunu şiddetle reddederiz. Türkiye'de 36 
-milyon insanın tercihi ve takdiri ile bu aziz 
vatanın hizmetine gelen siyasî partileri, şerefli 
siyasî partileri, Anayasamızın hükümleri altın
da Türk siyasî hayatının vaz geçilmez unsur
ları olarak kaıbufl. edilen siyasî partileri, yine bura
da bintakım siyasî parti mensupları tarafından, 
bir limitin şu hadden şu hadde çıkarclmasıyle, çı

kar çevrelerine el açacak şekilde takdim edilmiş 
olmasını, ifade etmek isteriz ki, talüısiz ve hazin 
bir hâdise olarak burada karşılarız. Kendisinin 
dışındakileri çıkar çevrelerinin, zenginlerin şu •ve
yahut bu grupların temsilcisi olduğunu iddia 
eden, bu «Adalet Partisinin zenginler partisi ol
ması sebebiyle kolaylıkla yardım temlin edebile
ceğini» söyleyen Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
nin sözcüsüne ve grubunun sayın üyelerine, şura
da hatırlatmak isteriz ki; Anayasanın 54 ncü 
maddesinden bahisle, siyasî partilere yardım hük
münün getirilmiş olmasının, partilerin gayrisiya-
sî çevrelere el açmaması için konmuş bir hüküm 
olduğunu ifade ettiler ama, daha belki bir veyahut 
iki Sene geçmedi, Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Genel Başkanının ağzıyle bur yardım kampan
yasının açılmış olduğunu, vatandaşların Cumhu
riyet Haılk Partisine yardıma davet edilmiş oldu
ğunu da yine kendisine ve muhterem grubuna 
buradan hatırlatmak mecburiyetinde kaldığımız 
için de üzüntümüzü tekrar belirtiriz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) —- Gündemin bi
rinci sırasında, çıkarmadınız. 

NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, eğer burada halisane, Mec
lisin bir dört senesini kapatmak üzere 'bulundu
ğumuz şu sırada, nıühtaç olduğumuz (birtakım Se
çim Kanunu tadilâtını geçirmekten Öte eğer po
lemik yapmak •düşüncesinde olan bir arkadaşınız 
olsaydı Cumhuriyet Halk Partisinin, hattâ para
dan da öte, birtakım bağışlar talebinde bulundu
ğunu da size hatırlatırdı. (A. P. sıralarından 
«Kan bağışı» sesleri.) Kan bağışı... 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun yine bura
da eleştirilere, uzun uzun üzerinde durulmasına 
sebep olan taraflarından birisi de, seçmen yaşının 
18 olması ile bir de yabancı ülkelerdeki yurttaş
larımızın, seçmenlerimizin oy 'kullanma proble
midir. 

Anayasamızın 75 nci maddesi, seçimlerin hâ
kim •teminatı altında yapılacağını âmirdir. Ana
yasamızın 75 nci maddesinde hükmünü bulan bu 
hâkim teminatı, bilâhara, bu maddenin müteakip 
fıkraları esas alınmak suretiyle çıkmış bulunan 
sertim kanunlarımızda sandık başına kadar götü
rülmektedir. Sandık kurulu başkanı seçim kuru
lu başkanına nlyaıbeten, iki mühürlü oy pusula
sını kendi eliyle seçmene verir, seçmeni kapalı oy 
hücresine sokar, çıktıktan sonra imzasını alır ve 
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oyunu sandığa atar. Bu işlemleri yurt dışında 
nasıl yaptıracaksınız? Anayasanın 75 noi madde
sindeki hâkim teminatını ;Devletler Plukukunu ze
delemeden, meselâ bir Almanya veyahut bir Ko
landa'yi kendi hukukumuzun kaideleri içerisJne 
icbar «etmeden nasıl yapılacağının, gerçekleştiril • 
meşinin şartlarını burada izah etmelerini isfbemek 
bizim de parti olarak hakkımızdır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Onların isteye
ceği yok, karıştırmak. 

NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — 
Sayın nıililetve'kileri, yine kısaca olmak üzere, seç
men yaşı üzerine bâzı şeyler söylemek 'ihtiyacını 
duymaktayız Burada, 18 ile 21 yaş arasındiaiki 
vatandaşlarımızı kendi inhisarında görmek aca
ba hangi partinin neden dolayı hakkı olmakta
dır? Atatürk'ün Türk mljl'ki'l'ni veyahut Cumhu
riyeti -gençliğe emanet ettiğini burada ifade eden 
çok değeri arkadaşıanıza biz de şunu hatırlatsak 
acaiba ne buyururlar? Bu gençlik dediğimiz şey 
21 yaşında (bitiyor mu? 35 yaşında eli bombacı 
gençleri, anarşistleri burada genç diye müdafaa 
edenler faizler değil mi idik? 35 yaşındaki anarşist 
genç oluyor da 22 yaşındaki insan niçin genç ol
muyor? 

Muhterem arkadaşlar, daha bir ay olmadı, 
1700 sayılı bir Kanun çıkardık. 13 Mayıs günü 
bütün yurtta seçmenleri saydırdık. Sandık seçmen 
sayısının 500'den 200'e indiılilmesi dahi Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından birtakım itirazlara, 
haklı birtakım endişe!ere sebebolmuş, başlamış 
olan tatbikat içerisinde bunun gerçekleştirilme^ 
mümkün olmadığı teklifi hazırlayan arkadaşlar1 

mızia hatırlatılmıştır. Şu 'tarih itibariyle 18 ile 21V 
bugünden seçim tarihine kadar ayıracak bir meka 
nizmaya sahip miyiz? Kaıldıki her şeyden evre' 
Türk genci hepimizin goncidir. 

Burada yine ben kendi ölçülerime göre man
tık içi bulmadığım bir meseleye temas etmek is
terim. Burada arkadaşlarımız dediler ve bu mat-
"buatta da yapılan tartışmalar içerisinde yer aldı. 
«Efendim 18 yaşında olan faiir insan »evlenebilir 
18 yaşında olan bir insan bir şirket kurabilir. 18 
yaşında olan bir insan bir genel müdür olabilir, 
amıa niçin oy kullanamaz?» 

Muhterem arkadaşlar, 'bu doğrudan doğruya 
oy kullanma dediğimiz şeyin yani vatandaşın 
Devlete IştiralMnl, bir evlenme fiili .kadar ba,£iit 
veyalıut onunla mukayese etmek gibi bir hafif 

mantık olarak biz burada nitelendirmek isteriz. 
Bir insan evlenebilir ama bir 'insan Devlete ortak 
olamayabilir. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Böyle CÜ 
vap olma^. 

NECMETTİN CEVHERİ (Devamla — 
Bunu mutlaka seçmen yaşının 21 de kalmasını sa
vunmak için söylemiyorum. Ben bu mantığı ce
vaplandırmak: istiyorum. Bu aynı zamanda., bunu 
söyleyen değerli arkadaşlarımızm şu rey atma 
ameliyesine altf ettikleri ehemmliyeti gösterir. Rey 
atma hiçbir zaman -bir evlenmeden, hiçbir zaman 
bir şirket veyahut bir ticarethane 'kurmadan, hiç
bir zaman bıir şirkettin genel müdürü olmaktan 
daha az önemli bir 'hâdise değildir. Binaenaleyh, 
bu mantığın yanlışlığını lütfetsinler kabul buyur-
sun'laı*. 

Muhterem arkadaşar, radyo propagandaları-
nın uzunluğundan veyahut kısalığından çekinen 
burada bir siyasî parti yofctur. Bunun yerinde bir 
şey olmadığına katılıyor ve düzeltilmesi için ge
lecek bir teklifin yanında olacağımızı ifade edi
yoruz. 

1954 mlisallerine gitmeyi hiç kimseye tavsiye 
etmeyiz. Eğer 1950lerde radyo kısıtlamalarına 
kadar güden misalleri, bir başkası da ad ir, birkaç 
sene daha, meselâ 8 sene geriye götürürse o za
man burada verilecek cevap bulunamayacağından 
endişe ederiz. Biz 1946'ların hesabım çoktan bı
raktık. Biz ileriye bakan yeni bir Türkiyenin, bü
yük bıir Türkiye'nin nasıl olacağı, nasıl olması ge
rektiği hesaibmı yapan ve bu hesaplarını millete 
takdim eden ve bunların icabetini milletten iste
yen bir siyasî teşekkülüz. Geriye gitmeyiz ama 
1954'lere kadar gidilirse 1946lara kadar 'gidilece
ğini de hatırla tmaik isteriz. 

BAŞKAN —• Sayın Cevheri bir saniyenizi is
tirham edeceğim. Üç kupa daha kaldırayım. Oyu
nu kullanmamış sayın üye var mı efendim? Baş 
taraftaJki üç kupa üzerinde oylama işlemi bitmiş
tir efendim. 

NECMETTİN CEVHERİ (Devamla — 
Aylarca yapılan çalışmaların ortada bırakıldığı, 
Adalet Partisinin Parfcilerarası Komisyonun çalış
masından sonra, partilerarası usullere uygun ol
mayan bir hareket tarzı içerisinde bulunduğu, 
şeklinde ifade edilen görüşler de yine (kendi man
tığı 'içerisinde ancak doğru olabilir. Çünkü Parti
lerarası Komisyon, faaliyetini bitirir bitirmez 
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Cumhuriyet Halk Partisi, lıenı de Parti Meclisi 
tebliği ile 'buna katılmayacağını ifade etmiştir. 
Ne yapacaktık, Siz katılmayacaksınız, çekilip gi
deceksiniz, 'biz de, (bilhassa sizin de lüzumlu ol
duğuna işaret 'ettiğiniz, bu Seçim Kanunu tadi
lâtını yapmadan mı Meclisi kapatıp tatile gide
cektik? Hem kendiniz 'yapmayacaksınız, bırakıp 
gideceksiniz, hem de başkalarının yapmış olmasını 
usulsüz ve yersiz bir hareket olarak nitelendire
ceksiniz... 

Almanya'da sandık kurulmasını da gayrlcid-
dî bir husus olarak bulduğumuzu, Anayasamızın 
ve seçim hukukumuzun hükümleri içerisinde gay-
riciddî ve değerlendirmeye, cevaplandırmaya değ
meyen bir husus olarak telâkki ettiğimizi ifade 
etmek isterim. 

Adalet Partisi hiçbir kısıtlamanın karşısında 
değildir. En geniş şekliyle, vatandaşa en geniş öl
çüde hitap 'eden usullerle vatandaşın karşısına 
çıkmaya hazır ve kurulduğu günden beri bunun 
'kavgaıımı yapan bir partidir. 

Bu İJıöbarla, bu teklifin bu istikamette şayet 
birtakım ıslahatı veyahut tashihatı olduğu takdir
de bunu yadırgamayacağımızı, bunların karşısın
da olnı'ayacağımızı, ama bütünüyle bu teklifin, 
hiç değilse birtakım partilerin, bırakın part'Ier-
arası münasebetleri, Meclisi dahi terked'p gıj;t!k-
leıii bir dönem içerisinde getirilmiş en iyi tedbir, 
en iyi çare olarak karşıladığımızı, binaenaleyh kü
müne iştirak ettiğimizi ifade ©der, Yüce Meclisi 
grubum, aıdm'a saygıyle selâ-mlarım.. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
ÜBMAL FERSOY (İstanbul) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

(BASAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Şimdiye kadar mütalâa dermeyan eden sa
yın üyelerin bütün görüşlerine arzı cevap et
memiz mümkün değildir. Çünkü Komisyonumuz 
geçici bir komisyondur, partilerarası komisyon
daki müzakeratm safahatı Komisyonumuzu 
bağlamaz, Komisyonumuzda sadece kendisine 
intikal etmiş bulunan teklif üzerinde müzakere 
cereyan eder. Ona göre de hükmünü vermiş ve 
Yüksek Huzurunuza teklifi getirmiştir'. Yal-
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J nız, burada müzakere ve sair hususta sayın ar
kadaşlarıma arzı cevap etmek isterim. 

.Sayın Riyaset, 15 . G . 1973 günü, Geçici 
Komisyonun kimlerden müteşekkil bulunduğu
nu, partilere isabet eden üyelere tebliğ etmiş
t ir ve tebliğ .gününden 4 gün sonra, yani 
18 . 6 . 1973 Pazartesi günü de Komisyon res
men toplantıya çağrılmıştır. Bu toplantıda 
usulüne uygun olarak saat 15,30'da otuı-um 
açılmış, başkanlık divanı olarak başkan, sözcü 
ve kâtip üye seçimi yapılmış; üyelerin İzhar bu
yurdukları arzu üzerine, metinleri inceleme fır
satını sağlamak için, oturuma ara verilmiş, 
saat 18,30'da oturum tekrar açılmış. Oturum 
açıldığı zaman, burada partileri adına mütalâa 
dermeyan eden sayın arkadaşlarımın partilerin
den hiçbir üye Komisyon toplantısına iltifat 
etmemiştir. Demokratik Partiden Sayın Tom-

i ibuş, İstanbul'a teşrif edeceğini beyan etmiş, 
kendisi tarafımızdan bizzarur mezun sayıl
mıştır. C. II. P.'nden arkadaşlarımız Komisyon 
toplantısına, burada mütalâa dermeyan etmiş 
olmalarına rağmen ve çok değerli temsilcileri 
ıSaym Ülker, dikkatle, titizlikle bu ' iş ler i ta-
kilbetmiş bulunmasına rağmen, o da teşrif et
memiştir. C. G. P.'nden arkadaşlarımız titizlik
le oturumu takibetıııişlcr. Gecenin geç vaktin
de Sayın Eroğan arkadaşımız toplantıyı şeref
lendirmişler, izahat vermişler, arılamadığımız 
bir sebepten dolayı oturumu terkedip gitmiş
lerdir. O halde, gece yarısından biraz sonraya 
kadar çalışan Komisyonumuzun çalışma tarzına, 
tutumuna ve davranışına kimsenin itirazda bu
lunmaya hakkı olmamak icabeder. Ehemmiyeti 
kalbul edilen, bu idrakin içerisinde bulundu
ğunu ifade eden kimselerin ,oturumu ititizükle 

İ takibettikleri zaman, makbul (kabule şayan) 
teklifleri tabiatiyle değerlendirilecek idi. Ko
misyonda mesai veren arkadaşlarıma Yüksek 
Huzurlarınızda arzı şükran etmek isterim, tek
life yeni bir veçhe, yeni bir biçim, yeni bir ge
lişme katmak suretiyle, Yüksek Huzurunuza 
daha iyi bir teklifin gelmesini sağlamışlardır. 
Komisyon namına "bunları arz etmeyi bir vazife 
biliyorum. 

Şimdi de dikkatle M.eclisteki durumu izle
mekteyim. Çok hassas bulundukları meselede, 
muhalefette bulunduklarını ifade buyuran si-

İ yası partilerin temsil!elleri namevcut durum-
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dadırlar; Konnisyonda da bu böyle cereyan et
miştir. 

Biraz evvel arz ettiğim gilbi, Komisyonunuz 
verilen teklif ile bağlıdır. TekMf, Anayasanın 
ımetnine ve ruhuna uygun bir şekilde sunul
muştur. Partiler denmkrasiısini teminat altında 
ve partiler iradesini! tam aksettiren bir nitelik
te, Siyasî Partiler Kanununda değitşikliği ve il
ke hükümlerini getirmektedir. 

Biir seçim sistemi değişikliği, Anayasamızın 
öngördüğü hükümler ve Anayasa Mahkemesi
nin verdiği hüküm 'muvacehesinde mümkün 
değildir. Sistem değişikliği yapılmadığı halde, 
ki yapılamaz, nihayet sistem nispî temsil ola
rak, D' Hont Sistemi olarak yürütülecektir; 
Anayasa değiştiği takdirde 'başka sistemler 
düşünülehilir, Anayasa içerisünde ise sisteme 
dokunmak, mievcut seçim yasalarında düzen
lenen sistemıe dokunmak mümkün değildir. An
cak, şekil ve tatbikat kolaylığını sağlayıcı hü
kümler getirilmiştir. Bu hükümlerde terciih 
oyu bitr yeni şekildir, yeni bir dememe tarzıdır. 
Anayasamız siyasî partileri, demokratik haya
tın vazgeç'i'lmıez unsuru olarak telspit ve tescil 
•ettiği için, seçimlerde siyasî partiler'in iradesi 
öngörülmek suretiyle, seçmen vatandaşın irade-
sifni, sflyaısî tercihi ilçerisiınde bir muvazeneye ge
tirecek sistem ortaya konulmuştur. Bu şjekle te-
allûk eden sistem, tatbikatta kendisini göster-
ımiş olacaktır. Sayın sözcülerin tenkitlerinden 
iistilhraç edebildiğimiz kadarriyle, bunun oranı 
hususunda herhangi bir değişiklik teklilfi gelir
se, Komisyonumuz hazırlıklıdır, tatbik kabili
yeti üzerinde mütalâa deraıayanına hazırlığı
mız vardır, onları ortaya koyarız. 

Televizyon propagandası hususunda arka
daşlarımız durdular, ıbize verilen teklifte tele
vizyonda propaganda derpiş edilmiş değiidiır. 

Televizyonda propagandamın iımlkânsızlığı 
hususunda Komisyonumuz biir kanaate1 varmış
tır. Türkiyenim elektrilk cer ey anındaki tahav-
vülât, televizyonum şehirlerde aynı şartlar al
tında takibini imkânsız kılmaktadır. .Seçinıler-
de eşitliğin mükemmeldi sağlam'masmı temin 
içim, TRT İdaresini güç durumda bırakmamak 
'gayesiyle programın tekrarının teknik olanak 
mümkün .olamıyacağı ifade 'edildiği için Tele
vizyonda propaganda, Televizyon teöisl'ei"iınin 
gelişmesinden sonraya ertelenmesi zarurî görül
müştür. 

Türkiye Radyolarında propaganda; seçmen 
vatandaşın propagandaya ilgilsini mahfuz tu
tacak bir sürede, muhafaza edebileceği bir 
sürede bulundurulmasına dikkat gösterilmiştir. 
Bu sürede artırma teklifi olursa, bunu bir ölçü
de, bir oranda değerlendirmemiz gene .mümkün 

• olur. 
Bunun dışında Komisyonuımuzu, siyasî pole

mikleri aşmak suretiyle ifade etmek icabeder-
ıse, ilgilendiren, ilzam eden, cevaba lâyık nite
likte ve değerde gördüğümüz tümü hakkında 
b'ir mütalâa ile karşılaşamadığımız için bu ka
darla arzı malûmat ediyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (A.P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, oyunu . kullanmamış 
olan 'başka sayın üye?... Yoik. İki kupada oyla
ma işlemi tamamlanmıştır, iki kupayı daha kal
dırınız. 
• • Demokratik Par t i Orunu adına sayın Daren-
delioğlu, 20 dakikalık vaktiniz var, saat : 19,42. 
Buyurun efendim. 

ıD.P. GURUBU ADINA İLHAN EGEMEN 
DARENDELİOĞLU (İstanlbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını; 

Üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısının 
ehemmiyetini 'beyan edebilmek için bir hususu 
hatırlatmak isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım; dünyanın neresin
de olursa olsun, bir ülkede secim var ise, o ülke 
totaliter değildir. Hangi ülkede seçim yok ise o 
ülke ya totaliterdir veya komünisttir. Komünist 
ülkeler için seçim kanunu ya/pmamın zaten bir 
ehemmiyeti yok. Totaliter ülkeler için dıe öyle
dir., ama Türküye için hiç-de öyle değildir, çün
kü, TürkiyeWiz yirmibeş yıldam beri demokratik 
ve hukuk nizamının içerisine girmiş bir meım-
ilelkeittir. 

Öyle olunca,, bu Seçim Kamunu teklifinin 
gerejekten üzer'İnde hassasiyetle durulması lâ
zım gelen kanunlar arasında olduğumu idrak et
memiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1969 Sevinil erinden 
bugüne kadar Türk Basınında muvafık, mu
halif hattâ partilere bağlı gazeteleri de hesaıba 
katarsanız, 1969 seçimlelrinde uygulanan se
çim Kanununun normal bir seçim kanunu ol
duğunu ifade eden hiç kimseye rastlamadık. 
Haltta şu 3,5 yıl içerisinde gazebe kupürlerini, 
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'gazete koleksiyonlarını tetkik edenler görür
ler ki, eğer konu, seçim kanunu ile ilgili ise; 
hiçbir yazar bu içimde bulunduğumuz Seçim 
Kanununu tasvip eder bir beyanda bulunma-
mııştır. Hat tâ; parti li'derleri veya partinin ile
ri gelen Parlamenterler dahi bu Seçim Kanu
nundan şikâyet etmişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, demekki; 'Seçim Ka
nunu, yâni içinde bulunduğumuz daha evvel
ki Seçim Kanunu umumî bir şikâyet mevzuu 
•hailine geıloııişti. 

Şimdi, bu Seçim Kanununa birtakımı yeni
likler getirmek üzere, birtakım maddeler ilâ
ve edil niştir. 

Aziz arkadaşlarını; bu maddeler de iddia 
(edilebilir ki, bu Seıçim Kanunu teklifi eskisin
den çok farklı bir yenilik getirmemektedir. 
Hattâ, şunu ifade etmek isterim; 1969 seçim
lerimden sonra Adalet Partisi 300 milletvekili 
ile iktidara geleceğini İddia etmişti ve o id
dianın arasında ben de vardım. Yani 300 ki
şi illa iktidara gelebilirsek, çok şikâyet mevzuu 
iolan Anayasayı da değiştirmek mümkün olur
du. Çok kiııi vardı ki, 300 kişi ile iktidara 
geleC'Ciklerini zannediyordu, fakat gelmedi. 
Sonunda da Adalet Partisi bugünkü duruma 
düştü. Bunun aslında bu seçim Kanunu ile il
gili tarafları vardır. Ondan sonra.. 

NECMETTİN CEVHERİ .(Urfa) — Size 
göre öyle.. 

İLHAN EGEMEN DARENDE LİOĞ LU 
(Devaımla) — Evet, biz kendi yönümüzden 
onu söylüyoruz.. Ondan sonra, yani 1969 se
çimlerinden sonra ise «Parlâmento dışı» adı 
altında bir .muhalefet peyda oklu.. 

Muhterem arkadaşlarını; Parlâmento dı
şı muhalefeti ortaya atanlarım istisnasız hepsi 
ısolcu, sosyalist, marksiıst idi, bunu rahatlıkla 
iddia edebilirim. Bu basil angıçta ama, sonunda 
parMımento dışı muhalefete, bâzı masum in
sanlarda karıştı. Şöyle karıştı.. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) —-
DoSyalı »muhale fet. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
Devamla) — Efendim, dosyalı muhalefet de
ğil. Muhalefet dışı, o dosyalı muhalefet, mu
halefet içi idi, arma siz rıza göstermediniz. O 
başka 
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BAŞKAN — Efendim, siz Seçim Kanunu 
teklifi üzerinde konuşunuz. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Parlâmıento dışı muhalefete so
nunda masum vatandaşlar da karıştı. 

Aziz arkadaşlarımı; şöyle ki : Bunu ifade 
^etmeden evvel, geçtiğiımiz hafta sayın Adalet 
Partisi Genel Başkanının, Millî Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu tasarısı bittikten sonra 
'bu kürsüden bir beyanını hatırlatmak suretiy
le izaha çalışacağımı. 

•Sayın Süleyman Demıirel; «Türkiye'de ko
münist partisinin yasak olduğunu» söyledi. 
Ama, «Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da ve 
birtakım memleketlerde serbest» olduğunu da 
ilâve ettiler. Niçin serbesttir diye1 gerekçesini 
de hatırladığıma göre şöyle söylediler; «Çün
kü o memleketlerde seçtiği iktidara sahip olan 
bir efkârı umumiye de yetiştirilmiştir.,» dedi
ler. «Yani komünist partisi olsun ve istediği 
kaçlar feryacletsin, fakat kendi seçtiğine, kendi 
soçtiği hükümete, kendi seçtiği devlete sahip 

' olacak bir efkârı umumiye de türemiş ise, ya
ni meydana çıkmışsa, komünist partilerinin 
oheıınımiyeti yoktur» dedilor. Yani m e alem iza
ha çalışıyorum. Bu doğrudur- ve buna katılıyo
rum. 

İste buna sumun içim katılıyorum; Türkiye' 
de eğer Parlâmento dışı bir muhalefetin yeni
den tesisine imkân ve cevaz verm'elk istemiyor
sak. Yani, vatandaş bu Parlâmıentoyu ben seç
tim, bu aııil 1 et vekilini ben seçtim demıek gibi 
vicdanî bir kanaate vasıl olursa o zaman Parlâ
mento dışı bir muhalefet olmaz. 

Ama aziz arkadaş]arım; simidi bu Meclis 
•belki bugün saat 12.00 de belki de bir saat son
ra tatile -girecektir. Sokağa çıktığınız zaman so
kakta bir bekçiye, bir işçiye, bir memura, bir 
gravatlı entellektüele sorunuz, sizin, memleke
tinizde seçtiğiniz miiletvelkili'ni rahatlıkla mı 
seçtiniz ? Siz mi seçtiniz diye bir ısual sorun veya 
rnıumî bir referandum yapın, hiçbir vatandaş, 
bunları bem seçtim cle'miyecektir. Bunları Par
tiler seçti, bana da oy vermek düştü diyecek
tir.... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Kendime 
gel (A. P. sıralarından, «Anlaşılmayan müda
haleler», gürültüler) 
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İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Aziz arkadaşlarımı, şimdi bu bir 
vakıadır. Bunu vatandaşa, bu parlâmentoyu 
ben seçtim, bu milletvekillini 'ben seçtim, gönül 
rızası ile seçtim dedirteibilmek için.. 

MUSTFA KAPTAN (ıSinop) — Halik iben 
seçtim diyecek. Teklif getirin. Yerine ne: ika
me edeceksiniz?... (Gürültüler) 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Beyle birtakım.. Teklif.. Parlâ
mento milletin huzuruna çıksın. Söyledik bizim 
teiklifilmiz vardır. Teklif; önseçimleri kaldır
mak suretiyledir. Biziım teklifimiz budur efen
dim. ön .seçimler.. 

MUSTAFA KAPTAN (.Sinop) — Demekle 
ollmaz, yerini göster koyalım.. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Birtakım münakaşalara, vicdan
larda birtakım yaralara vesile olmuştur. Ol
muştur, bunun ıstırabımı millet duymuştur. 
Onun için milletvekili halkın huzuruna çıkma
lıdır, tercih oyları da zaten aldatıcı olmuştur, 
kimse bununla ikna olımaz. Yarın yeni bîr mu
halefetle meydan vermıemıek işin, daha doğrusu 
siolcu, marksıiıs'bin istismarına vesile vermemek 
için (onların temelinde yalan ve istismar var
dır) bu kanunu büyük bir hassasiyetle ve vic-
'danlarda; «Bu milletvekilleri, bu parlâmento 
benim seçmiş olduğum temsilcilerden kurul-
muştımt» dedirtecek bir hale getirmek lâzımdır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bur hususu daha 
hatırlatmak isterim: Seçimle ilgili gerekçenin 
3 ncü sayfasında; «ıSeçiim propagandasına iliş
kin hükümlerden sadetçe radyo ile propaganda 
sünesi oy verme -gününıdein itibaren 7 günlük bir 
zamana indirilmiştir. Radyo ile setçim propa
gandasının uzun süreli oluşu seçmem vatandaş
ları lüzumundan fazla işgal ettiği için süre'-
nin azaltılması uygun ıgöırüıimıüştür.» 

Muhterem arkadaşlarım, insaf edelim se
çim atmosferinde vatandaşım dikkati daha ke-
fils hale gelmiştir, vatandaş partileri daıha çok 
'dinlemek isteır, bırakın biizar olmayı her vatan
daş Iprjiı gücünü bırakıyor radyoların başına 
koşuyor. Niçin? Partileri daha iyi anlayabil
mek, onların düşüncelerini daha iyi hıfzedebil-
ımek için. Bu ilse, vatandaşı birtakım düşünee-
lerdem azade kılmak demektir, veya birtakım 
fikirlerden korkarak bu kısıtlamayı yapmak 

demektir. Kaldı ki, komisyon sözcüsü arkada
şım, televizyon için de; «lelektriık takatinin güç
süzlüğünü» ileri sürdü. Ben doğrusunu söyleye
yim, yerimde kendimi az kalsın bir tiyatroda 
zannedecek ve kahkaha atacaktım. Yani, bir 
ıgerekçe bu kadar basit olmamalı, bir gerekçe 
'bu kadar amiyane olmamalı, bir gerekçe hele 
zabıtlara geçilnce vatandaşı böyle alay edecek 
ıbir duruma düşürmemelidir. 

Onun için bizim teiklifilmiz milletvekili hür 
irade ita seçilmelidir, milletvekili vatandaşın 
huzuruna 'gitmelidir, vatandaş elini vicdanına 
koyarak rahatlıkla sandık başına gelmelidir. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sk nasıl 
geldiniz? Hür irade ile gelmediniz mi? 

D. P. GRUBU ADINA İLHAN EGEMEN 
DARENDELİOĞLU (Devamla) — Biziım niçin 
geldiğimizi anlatırsam siz utanınsınız. Bırakın 
simdi benim nasııl gdldiiyiinıi. Efendim, herkes 
kendisinin nasıl geldiğini söylemesin. Ben öy
le geldim, böyle geldim ayrı mesele, falkıat si
zin nasıl geldiğinizi ben izah edersem Turhan 
bey siz utanırsınız. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Beyefen
di, alınmayın. Siz nasıl geldiniz dedim:. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, lütfen devanı et
meyiniz. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Ben öyl© geldim, böyle geddim. 
Nasıl gelirsem geleyim ama böyle olsun, ister 
ykie geleyim veya gelemeyeyim benim için mü
him değil. Çünkü bizim için milletvekili' sıfatı 
da gelip geçicidir. Bizim aslî sıfatımız mezara 
t a d a r namuslu yaşamaktır, biz o aslî vazife 
içindeyiz. Yani ben.... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Başkadan na
mussuz ,mıu yaşıyor? Ne biçim konuşuyorsun 
öyile? 

BAŞKAN — Sayın Güngör, lütfen müdaha
le etmeyiniz efendim. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Ben Turhan beye bir küçük ce
vap olsun diye söyledim. Tenzih ederim, arka
daşlarımı, onlar için bir şey söylenmedim. 

«(Siz naıs1! geldiniz?» dedi. Benim gelişimde 
hileli bir mesele mi vardı diye arkadaşların ak
lıma gelir diye söyledim.. 

E fanı^ı'm, 'Kız buraya 'gnVT'j'cbcn sonra vatm-
daşTi ikafasında 'birtakım iilf..fhaimİLi:r vardı, as-
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lınçla bu stöejlm ikanunu bu Parlâmentonun tees-
isüsündıeın hamlen scmra yapılmalıydı. Çünkü, o 
seçûm kanununun bozukluğu veya düzgün' ta
rafını izailı 'Otım'ek daha 'kolay olacaktı. Ama üze-
ıljnden 3,5 yıl geçti vatandaş dahi bunun han-
ıgi tarafının sakat olduğunu unuttu. 

Şimdi düyorsuınıuz iki, «Efenıdûm, muhalefet 
Kerede?» Siz bumu oldu bitti'ye •geüiraii&k Istedıi-
ğinliz lilçıiın muhalefet nasıil olsa oklu Mttiye ge
tirilecektir (kendi grubum için söylüyorum 
başka gruplar adına söylemiyorum bunları) 
biz gelsek de, gelmiesıeık de çikacaktır zilhnıiyeıtıiy-
le gelimseiniiş olabilir. Ama bir zaimıamllar siz de 
göîımıiyordumuz, siz de bu 'Meclisi boykot 'etımFış-
tlniz, siz de Reisicumhur seçimlerinde buralar
da gocunmuyordunuz. Şimdi yani böyîle suçüa-
ma'k doğru değildir. (A. P. sıralarıındaın müda
haleler ve 'gülüşmeler.) 

ISÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Reisi
cumhuru kıln seçti? 

D. P. GRUBU ADINA İLHAM EGEMEN 
DARENDELIOÖLU (Devamla) — Bizim tekli
fimiz önseçimi kaldırmaktır ve böyle bir se
çim 'kanununa 'taraftar olduğumuzdan bu gö
rüştüğümüz teklife kırmızı oy ver'eösğüz. 

Saygilar sunanım. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hangi mtlllet-

vekilinizle Ikırmızı ıoy vereceksiniz? 
BAŞKAN — Efcadiiım, ısan üç (kupada oyunu 

kullanmayan saym üye'ler lütfen lacelle letalnler. 
Efeındiim çalışma saatinin tanzljmi ile ilgili 

bir önerge vardır. Oy kupalarını kaldırdıktan 
sonra dşlömse koyacağım. 

Oyunu 'kullanmayan ısaym üye var mı..? 
Yok. Oylama »işlemi bitmiştir. 

Kupaları kaldırınız lütfen. 
Çalışma saatinlku tanzimli 'ile ilgili önergeyi 

okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan iSiyasî Partiler ve Se

çimlerle ilgili kanun tasarılarının bitimine ka
dar müzakerelerin devamını arz ve teklif ede
riz. 
- Mustafa Fevzii Güngör Sezai Orkunt 

İstanbul İstanbul 

BAŞKAN — ömergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeııler.. Kabul edil
miştir. 

Adalet P'arifiışi Grubu adıma ikinci defa Sa
yın Ataöv, buyurunuz ıef enclıiım. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — iSaym Başkan, değenli 'arkadaşlarım ;• 

Adalet Partisi Meöliıs Grubunun görüşlerini 
•geniş bir şekilde değerli arkadaşım Necmet
tin öevhıeri izah ettli. Arifea'daşımm temas etımıe-
diğü bâzı ihusuislara ve bu arada diğer grup söz
cülerinim üz'eriinde durduğu Jbâzı konulara bizim 
ıgrup görüşümüz «olarak: dokunmaklta fayda gö
müyorum. 

(Söylerime başlarken bir hususu açııMamakta 
fayda vardır; Yüce Parlâımıentoda buiıuman ar-
kadaşlarıım hangi partiden oilursa olsun, kendi-
lerlinii burada fuzulî üllân etmemelidirler. De-
moknasiye inanlar, deımıoikraâ'yi 'savunanlar ba-
zân bir sandalye farkı ile iktidar olurlar, bir 
ısandalye eksik ile muhalefet olurlar, bazen bü
yük bir farfela iktidar olurlar, 8 - 10 İkisiyle mu-
haleföt olurlar. 1946 dan 1950 ısenlesiinıe kadar 
Domeferıat Parti Cumhur:yet Halk Partisinin 
karşi'sında çok cüz'i bir milletvekili ille muhale
fet îdi, 'ama Türkiye'de sedM duyuran, Tüıfe 
Milletinlim hak ve hukukunu savunan, omu bu 
[kürsülerde temsil eden biir ımuharJeıSet idi. Hiçbir 
aam/an Parilâım<£intoyu biz fuzullîyiiz diye terk et
miyordu veya (kendilerimi bir âoiz <olaraık kürsü
den ilân fetmllyordu. 

Şllmdi sevg.illi arkadaişFJari!m, biir ilkl'nci husus 
da şudur : Bir Parlâmento üyeai bu kürsüden 
Seiçim Kamumu (izah ederiksn; «Bizli ımllilet Kieıçmeı-
di partiler seçtlj» dıüye bu kürsüde ilân ©derısıe, o 
Parlâmento üyelimin demokrasi anlayışı, hele 
o Parlâmiönto üyelsii bir grup adıınıa konuşuyorsa 
o grubu 'temsil »edenlerim domiokradi anlayışı £13, 
demokratik rejimle olan iruanışları ve |kendii mev-
cudiyetlerJrOn nedenleıd tarlkes tarafından dama 
iyi görülür. 

İLHAN EGEMEN DARENDELIOÖLU (İs
tanbul) — «MlıJjat öyle diyor» dedim. 

İHSAN ATAÖV ('Devamla) — Milldt öyle 
demliyor, millet şayet öyle diyorsa; «Buraya ge
len iintsarilar ımâlletii 'teımsil tetmlyor, partileri! tem
sil ediyor» derse o zaımtan buradaki insanlar şa-
huşların miçibir şiey temsil etmiiıyeöeğinli ancak si
yasî partIKleriJn içlinde bir güç olarak milletin 
temisil 'edilebileoeğinii' Anayasada parttilıer de-
mdkraaMn bu nedonle vaz edilmiş olduğumu be
yan tedip kendilerM miöşru ilân 'eittlirirlıer. Hcnı 
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ık'emcEnii milletlin seçmediğine imaniacıaıksın, hem 
4 iSeırJe bu milletim Hazinesinden ımaaş alacaksın, 
ondan sonra da 'kalkıp bu !künsüden «Millet bi-
<zi seçtiğüime |kaıriii de'ğiİJ» dıiyıe söyleyiebiilecıeksin. 
Bu bir çerîÜşkidlir, bu Ilır demokrasi anlayışı il© 
kabili ifceffif folmayacısk hardkettir. Bu bakımdan 
ıhem çok naımus'lnyuz, /büz ısıeci'lim'esök ele naiimiflhı 
«imamızı her zamanı büyük değer addediyoruz 
diyeddksmiz, hem de 'mlillJe în ısizii seçmedliğiınıe 
linanamk burada oturup maaş alacaksınız. Bu 
Ibatıiyen doğru bir hareket 'değildir. Bu insanla-
•nm |keındi feendidi reddetmiesl demektir. 

İLHAN EGEMEN DARE'NDELİOĞLU 
'(İstanbul) — İhsan bey demagoji yapma, doğ-. 
!ru konuş.. Ben böyle söylemedim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muh
terem 'arkadaşlarım, bir ikinci husus : Eadyo 
ve televizyonlardan siyasî partilerin seçimler
de faydalanmasıdır. 

Arkadaşlar her görülen şeyden medet bek
lemeyin. Kendi gücünüz varsa, siyasî parti ola
rak gücünüz varsa ona dayanınız. Millete ken
dinizi kabul e'ttirebiıliyorsanız, ımililetin dava
larına sahip olaJbiliyorsanız, demokrasinin içe
risinde vazife yaptığınıza kani iseniz, kork'ma-
yınız. Radyo ve televizyondan medet bekliyor
sanız, o sizi kurtarmaz. 1965 seçimleri, 1969 se
çimlerimde radyolarda alabildiğine muhale
fet konuştu, alabildiğine her şeyi söyledi.. İk
tidar söyledi 10 dakika, muhalefet söyledi 40 
/dakika; ama sonunu gördünüz, sonunda mil
let de kurtaramadı sizi. Bu itibarla ne televiz
yon ne radyo'da boy göstermek, yani insanlara 
millet gözünde bir sempati kazandırmıyor. Mil
lete sempati kazandıracak şeyler şu sıralarda 
oturup, bele böyle günlerde salbaha kadar çalış
mak suretiyle milletin beklediği kanunları çı
karmaktır. Bu kanuni arı oldu bittiye getirme 
veyahutta bir emri vaki olarak kabul ıetme, su
reti katiyende grupumuzun görüşü değildir. 
Partiler arası komisyon Yüce Başkanımızın 
başkanlığında toplanmış, birçok hususlarda ka
rar vermiş. Partiler arası komisyonun vermiş 
(olduğu karar değerli komisyonda uğraşılmış 
dile gelmiş. Ondan sonra huzurumuzda bu son 
şeklini alıyor. Ne olmuş? Komisyonun rapo
rumda muhalefet milletvekillerinin imzası yok
muş. 

A^iz .arıkadaşlanım, Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu Türkiye'de sosyal güvenliğin bir icabı-
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dır. İşte burada. Raporunun altında tek muha
lefet milletvekilinin imzası yoktur. 

Millî Eğitim Kanunu, altında 2 muhale
fet milletvekilimin imzası vardır. 

Devlet Güvenlik Malhkemeleiri Kanunu, al
tında muhalefet milletvekillerinin imzası yok
tur. Muhalefet şerhleri yoktur. 

Üniversiteler kanununun altımda 2 tane mu
halefet milletvekilimin imzası vardır. Muhale
fet şehri yoktur. 

Seçim Kanunu: Bağırıyoruz, bağırıyoruz, 
bağırıyoruz her yerde bağırıyoruz, altında mu
halefet milletvekillerinin imızası yoktur. Yani 
iştirakleri yoktur. (A. P. sıralarından «yoklar 
ki», sesleri)1 

Sevgili arkadaşlarım, parlâmentoya gel
mişsiniz, sonımlulük duygusu taşımıyorsanız 
'bu kanunların altıma imzanızı koyacak katlar 
«esaret sahibi değil iseniz, bu tarihe intikal 
«don bu büyük vesikaların altında sizin müs
pet - menfi görüşünüzün nişanesi yoksa, bunun 
günahını iktidar partilerine yüklemek reva mı
dır? 

Parlâmento dışı mıuıhalefet parlâmento içi 
muhalefet.. Dünyanın her yerinde parlâmento 
dışı muhalefet vardır; vardır. Zaten bizim 
memleketimizde parlâmento dışı muhalefet 
Fransadan, başka yerden gelmiştir. Yani, par
lâmento dışı muhalefeti beyan ederek parlâ-
ımonto içi 'muhalefet yapmak, buna istinat et
menin bir yeri yoktur. Vazife görmek lâzım. 
Neymiş? Bizim teklifimiz kaJbul edilmıediği tak
dirde kırmızı rey verecekmiş. Kaç kişi ile kır
mızı rey vereceksiniz? Keşke 10 kişi ile kırımı
zı rey verseniz 'de, bu kanunlar yarın teraziye 
konduğu zaman; muhalefet de bir gayret gös
termiş, bak 10 tane muhalif rey var. Allah ra
zı olsun. Demek ki uğraşmışlar, didinmişler, 
görüşlerine göre muvaffak olamamışlar; ama 
10 tane bu işareti koymuşlar, dedirtiniz tarihe. 
Dedirtiniz. Ama para kanunu olduğu zaman, 
partilere para verilmesi mevzuu bahis olduğu 
zaman Anadoludaki milletvekillerini toplayıp 
getirip partiye para almak için meydan savaşı 
vereceksiniz; ama diğer kanunlar geldiği za
man çekilip kenara boykot edeceksiniz. Yok 
ıböyle şey. Ne demokraside var, ne parlâmento
da. Olmaz böyle şey. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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Sevgili arkadaşlarım neymiş?.. Biziinı gru-
pumuzun bu paırlâmıentoda hiçbir zaman boy
kot yapmamıştır. Reisicumhur seçiminin bir
kaç turunda oy kullanmadı grupumuz. Oy kul
lanmadı. Bu boykot değil. Çünkü o turlarda 

Türkiye Devletinin başına oturmaya lâyık 
bir aday görmediği için oyunu kullanmadı. Lâ
yık aday olduğu zaman 293 oy ile, 282 oy ile 
daima mevcudiyetini benim grubum göstermiş
tir. Ama, şimdi boykot yapmadı desinler diye, 
devletin başına geçtiği zaman devletin nereye 
gideceğinden şüphe 'ettiğimiz bir kişiye de ge
lip oy verecek değiliz. Biz sorumluluk duygu
su içerisinde olan kişileriz. Bekledik bir aday 
çıksın diye. Aday çıktığı zaman geldik, ağırlı
ğımızı koyduk ve Türk Devletini başsız bı
rakmadık, Türkiye Devletinin başına lâyık 
Cumhurbaşkanını gene biz oylarımızla getirdik. 
Adalet Partisi Grubunu parlâmentoya boykot 
etti diyecek hiçlbir güç tanımıyoruz. Adalet 
Partisi inandığı davayı müspet - menfi sonu
na kadar savunan ve bu cesareti, bu sorumlulu
ğu taşıyan bir gruptur. Sonra kalkacaksınız.. 

İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLü 
(İstanbul) — 4 yıl Anayasa Mahkemesine küf
rettiniz, ondan sonra da Anayasa Mahkemesi 
Başkanını getirdiniz. 

BAŞKAN -^ Sayın Darende/lioğlu, şimdi 
kürsüden indiniz... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Par
tisi Gruibu Anayasa Mahkemesi bu kanunlar 
için ne der diye düşünmez. Millet ne der diye 
düşünür. Milletin sözünü kanun haline getirir; 
Anayasa Mahkemesi değiştirir, gene getirir ge
ne çıkarır. İşte Orman Kanunu.. 

Parlâmento üstünde hiçbir güç tanımayan 
bir grubun sözünü huzurunuzda ifade ediyo
rum (A. P. .sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, partilere para ver
ime konusunda grubumuzda da bâzı sözler söy
lendi. Adalet Partisi zenginlere dayanan bir 
parti değildir. Adalet Partisinin kime dayandı
ğını öğrenmek istiyorsanız Devlet İstatistik 
Enstitüsünün çıkardığı istatistiklere bakarsa
nız. Altındağ'ın fukara halkının reyi benim, 
Çankaya'daki zengin'in reyi senin. Balgat'taki 
fukara'nm reyi benim, Kızılay'daki zenginin 
reyi senin. Zeytiniburnun'daki fakirin reyi be
nim, Şişlideki zenginin reyi senin. Kime daya

nıyoruz? Apartman sahipleri senden, odacıları 
benden. Bu böyledir. Reyler böyle çıkıyor. Si
zi sıkıntıya sokan da budur zaten. Fukarayı ar
tık istismar edemiyorsunuz. Fukara sizi dinle
miyor. Fukara kursağına giren helâl ekmeğin 
nereden geldiğini,' bunu kimin temin ettiğini, 
kendisinin bu ımemlekette huzur içerisinde ya- • 
şaması için tedbirlerin nasıl alındığına bakı
yor. 

18 yaşındaki çocuklara oy kullandıracaksı
nız, ondan sonra sınıflarda öğretmenine karşı 
tal'albeyi ayağa kaldıracaksınız, öyle mi?.. Biz 
18 yaşındaki gençlerin oy kullanjmasmdan ne 
diye korkalım. 18 yaşındaki gençler sizin mi?.. 
Kızılay'daki 4 tane ayağa kalkan, yürüyüş ya
pan gencin dışında sizde ne varki? Köyde var 
18 yaşında delilkanblar, gelin görüverin onlar 
kiniıe rey verir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Türk gençliği deyince mutlaka bu Kı
zılay'daki gençleri mi düşünüyorsunuz. Bıra
kınız onların da büyük kısmı sizinle değil. Dos
yaları örfi İdarede bulunan ve bugün Yüksek 
Mahkemelerin huzurunda alınlarına her türlü 
işaretleri konmuş olan birkaç insandan başka 
bu vatana anarşinin, bu vatana: huzursuzluğun 
zarar verdiğini bilen kişiler bu huzursuzluğa 
karşı meydan ısavaşı açan iktidara ve onun 
grulbuna kirşi mı ol'ur? Mümkün değil, müm
kün değil 

Sonra sevgili arkadaşlarım, bir hastalık da
ha var bâzı çevrelerde. Adalet Partisi konuşma
ların her yerinde hedef alınır. «(Seçim Kanu
nunu neden böyle çıkardınız diye meydanlarda 
şikâyet ettiniz.» Şikâyet ettik. Seçim Kanunu 
hakkındaki daha büyük ve daha geniş bir dev
rede yapılacak görüşlerimiz 1973 seçim beyan
namemizde görülecek. Ama Adalet Partisine 
hücum etmekle güç kapanılmaz. Güç kazanıl
maz. Adalet Partisinin seçim beyannamelerini 
meydanlarda seçmene karşı yeminli kasemli, 
«Vallahi Süleyman beyden ayrılmayız. Billahi 
Billahi Adalet Partisinden ayrılmayacağız. Bu 
bizim partimizdir. Bu beyannameyi biz hazır
ladık» dîye meydanlarda bağıra bağıra sesiniz 
kısılacak, Adalet Partililerin temiz reylerini 
alıp buraya geleceksiniz, ondan sonra burada 
bâzı işler çevirdikten sonra ayrılacaksınız. Dö
nüp tavuğun yumurtadan çıkıp da kabuğunu 
beğenmediği gibi kalkıp kendi felsefesini sa-
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Yunduğunuz kitleye taan edeceksiniz, Bunlar 
siyasî ahlâkın içerisinde bağdaşacak konular 
değil. 

Biz, aslında burada bulunan 3 - 5 tane mu
halefete mensup arkadaşımızı Yüksek Huzu
runuzda böyle onları karşımıza alıp konuşuyor 
değiliz; fakat Meclis zabiti arma bâzı şeylerin 
g'inmeisinde fayda mütalâa ettiğimiz için ve şu 
boş olan sıralarda yüce milletin seçmiş olduğu 
bâzı kişilerin manen bulunduğunu kabul etti
ğimiz için, madde ton yoklar; ama, milletin oy
ları var orada, manen bulunduğunu kaibul etti
ğimiz için onlara oy veren sevgili milletimize; 
-de seısleniyoruz, kanım çıkarmak için «Bizim 
trikli'fimizl kaibul edin» deyip, iki kişi burada 
lâf söyleyerek teklif kabul edilmıez. Kanım çı
karmak için milletten müsaade alınır, millet
ten alman müsaade ile buraya gelinir, burada 
çoğunlukla •oturulur, mesele inançlar iıstikâme-
tinde savunulur, ondan sonra o kanun öyle çı
kar. Yoksa, iki takrir verip de, «Efendim, gör
müyor musunuz, biz sizin için ne kadar çalışı
yoruz ama, kardeşim, iktidar partileri rey ver
miyor» deyip .millete giderseniz, o millet size 
bu hızınızı neden son turda aldınız, baştan azı
cık iyi yürüse-ydiniz ne olundu diye sorar. 

Seıvgiii arkadaşlarım, Adalet Partisi G ru
hu bu Seçim Kanununun üzerinde yapılmış 
lölan çalış/maları yerinde mütalâa etmiştir. Ko
misyona şükran borcumuz vardır, bu işte eme
ği geıçen ve yüce Başkanımızın yanında Parti-
leırarası Komisyon olarak çalışıp da, orada bu 
işe istikâmet veren değerli parti temsilcileri
ne saygımız vardır. O fikirlerini inançla savu
nacaklarına inancımız vardır. Bu inançladır ki, 
Adalet Partisi Grubu bu kanuna müspet ola
rak oy verecektir. Niteldim mevcudiyetiyle ta
mı amiyl e burada oluşundan bellidir davasına 
sahip olduğu, bu inançla hepinizi saygı ile se-
lâ'mlıyorıım. 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını arz 
.ediyorum : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ııcü 
(maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
daki kanun teklifinin yapılan 'açık oylamasında 
268 .sayın üye iştirak etmiş, 265 kabul, 2 ret, 1 
çeklnser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle teklif kanunlaşmıştır. 
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne

tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve 
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ıbıı kanıma geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifinin yapılan açık oylamasına 262 
sayın üye katılmış, 253 kabul, 6 ret, 3 çekin-
ıser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle kanım teklifi Meclisimize© ka
ibul edilmiştir. 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun 
hâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na 264 sayın üye katılmış, 260 kabul, 2 ret, 2 
çekimser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle Meclisimizce teklif kabul edil
miştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ile bir muvakkat madde eklemmıetsiine dair ka
nun taısaırısınm 2 nci mıaddesinaln yapılan açık 
oylamasına 274 sayın üye katılmış, 274 kabul, 
oyu kullanılmış ve bu suretle tasarının 2 nci 
rnaddeisi kabul edilmiş olduğundan madde ka,-
nunlaşmıştır. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 'bu kanuna bir ek mad
de ile bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının 19 ncu maddesi ve çerçeve 
1 nci maddesinin yapılan açık oylamasına 262 
sayım üye katılmış, 262 kabul, oyu kullanılmış
tır. 

Bu suretle çerçeve madde kanunlaşmış, ke
sinleşmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna biir ek madde 
ile bir muvakkat madde eiklenmeisine dair ka
nun tasarısının muvakkat 1 nci maddesinin ya
pılan açık oylamasına 236 sayın üye katılmış, 
234 kaibul, 1 ret, 1 çekimser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle madde kanunlaşmıştır. Yani, bü
tün bu maddeler Millet MecdlJsinin metninde 
olduğu şekliyle tasarı tümüyle kanunlaşmışitır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının yapılan 
•açık oylamasına 228 sayın üye katılmış, 227 
kabul, 1 ret oy kullanılmıştır. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 
1973 yılı Bütçe1 Kanununa bağlı (A) işaret-. 

li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki' ka
nun tasarısının açık oylamasına 238 sayın üye 
katılmış, 235 kaimi, 1 ret, 2 çekin'ser oy kulla
nılmıştır. 
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Bu suretle tasan kanunlaşmıştır. I 
1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) I 

cetvelinin değiştirilımeisi ve 27 ncd maddesine bir 
fıkra, ilâve edilmesi hakkımdaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 238 sayın üye katılmış, 
236 kabul, 1 ret, 1 çekimser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa

retli cetvelde (101 nci programda) değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifinin yapılan 
açık oylamasına 240 sayın üye katılmış, 237 ka
bul, 2 ret, 1 çefcinser oy kullanılmıştır. 

Bu suretle tasarı kanunlaşmıştır. 
1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi 

kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
mun teklifinin yapılan açık oylamasına 238 sa
yın üye katılmış, 237 kabul, 1 çekinser oy kul
lanılmıştır. 

Bu suretle taısarı kanunlaşmıştır. 

Efendim, bir yeterlik önergesi var, takdim 
ediyorum : 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır. 

Kifayetini arz ve teklif .ederim. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. I 

İvedilik teklügfi vardır, ivediliği oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Silyasî Partiler Kanunu 51e, seçimlerle il-
güüi fkanuniarın bâzı hükümlerinin değuŞtriril-
smıesi, bâzı hükümlerin kaldırılması ve bu ka
nunlara bâzı hükümler (dklenmıesi hakkında ka
nım teklliifi 

Madde 1. — 13 . 7 . 1965 tarih Ve 648 sayı-
ılı Siyasî Partiler Kanununun 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 
75, 76, 77, 79, 80, 82, 122 ve 125 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

Parti adayları : ! 
Madde 29. — Siyasî Partilerin Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeliği seçimlerinde göste
recekleri adaylar, her seçim çevresi için, siyasî j 

l Partilerin kendi tüzük ve yÖneıtmel'Merimde 
I belli ©dilen esaslara göne tespit edilir. 

BAŞKAN — Efendim, kanun teklifinin gö
rüşülmesine başladığımız zamanda da söyledik. 
bâzı matbaa hataları var, biz onu düzelterek 
okuyoruz. Komisyondan aldik, «Hükümetin 
teklifi» diye yanlış basılmış, hükümet teklifi 
değildir, «Hükümet tasarısı»! olur. Bu, sayın 
Nahi't Menteşe -ve 13 arkadaşının teklifidir. 

29 neu madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Aday yoklamaları : 
Madde 30. — (Siyasî Partiler, Türkiye Bü

yük Millet Mieclisi üyelikleri içim yapılacak se
çimlerde, seçim çevreleri itibariyle gösterecek
leri adayların listelerimi!, aday yoklamaları ile 
teıspit ederler. 

Aday yoklamalarına katılacak partili üye
ler, partilerinin kendi tüzük ve yönetmelikle
rinde belli 'edilir. 

İl aday yoklamaları ilçe seçim kurullarının 
denetiminde aynı gün yapılır. 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 30 ncu maddesiınin son fıkrasının 

ifade noksanlığı sebebiyle aşağıdaki şekilde ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 30, son fıkra 
İl aday yoklamaları, ilçe seçim kurullarının 

•denetiminde aynı günde yapılır. 
BAŞKAN — «Aynı güm»; «aynı günde» 

şeklinde değiştiriliyor. Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katıd-mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edılmeımiş-
tir. 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Merkez yoklaması : 
Madde 31. — Bir seçim çevresinde, bir siya-

I sî partinin göstermesi, gereken aday sayısından 
j az istekli aday (adayı) bulunması halinde, o se-
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çim çevresine aday ait aday listesi, parti tüzü
ğünün belli' ettiği merkez karar veya merkez 
yönetim organınca tespit edilebilir. 

Siyasî partiler, seçimıe 'katıldıkları iller iti
bariyle, o seçim çevrelerinin çıikaracağı Cum
huriyet Senatosu Üyesi veya milletvekilleri 
toplamının % 5'ini aşmamak üzere aday göste-
relb'iliırler. Parti tüzüğünün belli ettiği parti 
'merkez karar organı veya merkez yöneitim or
ganı, tespit ettiği bu adayların hamıgî iller lis
tesinde ve listelerin hanıgi sırasında yer ala
caklarını da doğrudan doğruya ve serbestçe 
rbeıapi't .edebilirler. Bu fıkra hükmünün uygulan-
ımalsından önce, merkez karar organı veya mer-
ikez yönetim organı gerekli görürse1 ilgili İl yö
netim kurulunun istişarî mütalâasını alabilir. 

Aday listelerinin kesinleşmesünden önce, 
Iherhangi bir sebeple bu listelerde bir boşalma 
olursa, boş olan adaylıklar parti tüzüğünün 
belli ettiği merkez karar organı veya merkez 
yönleftim organı tarafından doldurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, tümünde de bu maddeye1 temas et- • 
mistim. 31 nei maddenin 1 nci fıkrasında; «Bir 
seçim çevresinde, bir siyasî partinin gösterme
si gereken aday sayısından az istekli (aday 
adayı) bulunması halinde, o seçim çevresine 
ait aday listesi, parti tüzüğünün belli ettiği 
ımerkez karar veya merkez yönet'im organınca 
tespit edilebilir.» diyor. 

Açııkça anlaşıldığı gibi, bir yerde eksik 
aday oldu mu, yani bir tane de eksik oldu mu 
- derecesini de göstermiş değil - o yerde bü
tün adayların parti merkezi tarafından tespit 
edilmesi hükmünü getirmektedir. 

Halbuki, burada normal prosedür şu olma
sı lâzım gelir : 10 aday olması lâzım gelen yer
de 8 aday müracaat etmiş ise, 8 aday arasıida 
sıra tespit edilir, geriye kalan iki adayı da Ge
nel Merkez koyar. 

Biz bunu bu şekilde kabul ettiğimiz takdir
de, büyük suiistimallere yol açar. Gfterek Ana
yasadaki demokratik önseçim ilkesinden - ki 
bugün kamuoyu bunun üzerinde haklı olarak 
geniş bir şekilde durmaktadır - uzaklaşılmış 
olur. Onun için eski şekilde bir metin sunuyo
rum. «Bir seçim çevresinde partinin gösterme

si gereken aday sayısından az istekli bulunma
sı halinde, eksik adaylıklar parti tüzüğüne gö
re merkez karar organı veya ımerkez yönetim 
organı ve'ya merkez yoklama kurulunca tespit 
edilir» şeklinde düzeltilmesi lâzım geldiği ka
naatindeyim. 

Önergeye iltifatınızı istirham eder, saygıla
rımı sunarım. 

BASILAN — Başka söz isteyen sayın üye?. 
Yok.. 

Değişiklik önergeleri var, takdim ediyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler ve seçimlerle İlgili Kanunun 

31 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini. arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğluı 

Madde 3.1. — Bir seçim çevresinde, bir siyasî 
partinin göstermesi gereken aday sayısından az 
aday adayı bulunması halinde, partiler aday 
yoklamalarını yaptıktan sonra eksik kalan 
aday adaylarını aday yolklama sırasının eksik 
kalan sırasına parti tüzüğünün belli ettiği m'er-
kez karar veya merkez yönetim organınca ik-
malen verilir. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, onu da 
takdim ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
648 .sayılı Kanunun 31 nci maddesinin 1 

nci fıkrasının iaşağıda'ki biçimde) değiştirilme
sini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Bir soçl'm çevresinde partinin göstermesi' 
gereken aday sayısından az istekli bulunması 
halinde, eksik adaylıklar parti tüzüğüne göre 
merkez karar organı veya merkez yönetim or
ganı veya merkez yoklama kurulunca tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu'nun öner
gesini tekrar okutup, işleme koyacağım efen
dim. 

(Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu'nun 
önergesine Komisyon katılıyor mu efendim?. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor .efendim. Sayın Ata Topâloğlu'na ait öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. 
Kaıbul etmeyenler.. Kaibul edilmemiştir. 

Sayın Reşit Ülker'e ait önergeyi tekrar oku
tuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker *in öner
gesi tekrar <okun:du). 

BAŞKAN — ıSayın Reşit Ülker'e ait değişik
lik önergesine katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSAY (İstaribııl) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka
tılmıyor efendim. 
[Sayın Ülker'in değişiklik önergesini oylarınıza 

arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adayların tespitinde uygulanacak kurallar : 

ıMadde 32. — 30 ncu maddede söz konusu 
aday yoklamalarında 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desinin iki ilâ dördüncü fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 
ilâ 19 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 
7 nci bentleri, 25 ilâ 27 nci maddeleri, 67 ilâ 
69 ncu madeleri, 76, 86 ilâ 89 ncu maddeleri, 
92, 96 ilâ 99, 101, 102, 104, 109, 111 ilâ 118, 120, 
121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 
172 ilâ 175, 177 ilâ 185 nci madeleri ile 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin Seçimi Kanununun 11 nci maddesi 
uygulanır. 

•26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü 
bentleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı 
madeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu maddede 
söz konusu aday yoklamalarında uygulanır. Ay
nı kanunun 142, 147 ve 148 nci maddeleri ile 
9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede 
söz konusu aday yoklamalarında kullanılacak 
parti seçmen kütükleri hakkında da uygulanır. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Önerge de yok. Maddeyi oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Ka.bul edilmiştir. 

Aday j^oklaması ve merkez yoklaması aday
lığı : 

Madde 33. — Bir siyasî partiden aday ola/bil
mek için; aday adayının aday ola/bilme ve aday-
parti tüzük ve yönetmeliğinin belli ettiği şart-
çilebilme yeterliğine sahip bulunması, ayrıca 
lığını kazandığı takdirde katılacağı seçimde se-
ları haiz olması gereklidir. 

Bir kimse aynı zamanda, aday yoklamasın
da ve merkez yoklamasında değişik siyasî par
tilerden veya aynı seçim için iki ayrı seçim çev
resinden yaihut aynı siyasî partiden olmakla 
beraber, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçi
mi ve milletvekilleri seçimi birlikte yapıldığı 
takdirde her iki seçim için aday olamayacağı 
gibi, aday yoklamasına katıldıktan sonra, o se
çim için bağımsız aday da olamaz. 

Çeşitli siyasî partilerden aday yoklmasmda 
aday adayı olan bir kimse için Yüksek Seçim 
Kurulu parti .genel başkanlıklarından başvur
ma evrakını isteyerek inceler. Aynı seçim için 
iki ayrı seçim çevresinden veya aynı siyasî par
tiden olmakla beraber Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimi milletvekilleri seçimi ile bir
likte yapıldığı takdirde her iki seçim içn aday 
olanlar yahut bir aday yoklamasına katıldık
tan sonra, o seçim için bağımsız aday olanlar 
hakkında da aynı şekilde inceleme yapılır. Bu 
inceleme sonucunda söz konusu adayın yukarda-
ki hükümlere aykırı olarak adaylığa başvurdu
ğu anlaşılırsa, „bu kimsenin adaylığı, o seçim 
için ortadan kalkar. 

Bu hüküm, bir kimsenin, aynı siyasî partinin 
il aday yoklamasında aday olmasına ve 31 nci 
madenin 2 nci fıkrası uyarınca aday gösterilme
sine engel teşkil etmez. 

İl ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leri ile ilgili aday yoklamalarında görev yaptık
ları seçim çevresinde aday olabilmek için, aday 
yoklaması gününden 90 gün önce bu görevlerin
den çekilmek zorundadırlar. 

Siyasî partilerin genel başkanlıkları, bir aday 
yoklamasında kendi partilerinden aday adayı 
olanların listesini, seçim çevrelerini de belirte
rek, Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bil
dirinin aday yoklamasından kaç gün önce ya-
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pılması gerektiği, kanundaki müddetler göz-
'önünde tutularak, Yüksek Seçim Kurulunca ön
ceden tespit ve ilân edilir. 

ISiyasî partiler Yüksek Seçim Kurulunun 
öngördüğü sürede aday adayı listelerini, bir 
alındı belgesiyle Yüksek Seçim Kuruluna ve
rirler. Aday adaylarının Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirilmesinden sonra, aday yoklaması 
sonuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çe
kilme dikkate alınmaz. Ancak bu gibiler aday 
yoklamasında aday seçilmişler ise, çekilmeleri 
hüküm ifade eder ve onların yerine sırada daha 
sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm 
halinde de aynı hüküm uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bu madde teklifin tümü üzerinde yaptığım 

konuşmada ifade ettiğim üzere, kendi görüşü
me ıgöre, Anayasaya da aykırı bulunmakta
dır. 

Biraz evvel konuşan bir siyasî parti sözcüsü 
beniım konuşmalarımı ele alarak, partilerin za
yiatından istifade etmek, bu kopmalara- ümit 
(bağlamak, gibi lâflar da etti. 

(Muhterem arkadaşlar, öteden beri siyasî 
partilerden yoklamayı kaybetmiş olanların müs
takil aday olmaları şikâyet mevzuu olmuştur. 
(Bu şikâyet mevzuunun sebebini aramak lâzım-
gelirken, şikâyeti yaratanların ithamına gidil
miş; yanlışlık burada. 

Neden bir aday, yoklamayı kaybettikten 
sonra aday olur? Yoklamayı kaybettikten son
ra kendisine güvenir de aday olur. Ve şurada 
gördük ki, yoklamayı kaybetmiş olanlar müs
takil aday olarak buraya gelmişler, eski parti
lerine de dönmüşler. Bu dönüş ne o siyasî par
tinin yöneticileri tarafından kötü karşılanmış, 
ne de teşkilât tarafından bir reaksiyon gör
müş. Demek ki, o adamın içinde partisine kar
şı bir bağlılık var; müstakil aday olarak kapa
nıyor, buraya gelince de partisine giriyor. Par
ti teşkilâtının da o adama bir sempatisi var 
ıama, bir şeyler olmuş, buna üzülmüş; teşkilâtta 
üzülmüş ki, yoklamadan sonra bu adama reyV 
verilmiş. 

Orta halli lâzımgelen şu yoklama müessesesi 
öteden beri önseçim dediğimiz, şimdi aday yok
laması dediğimiz mesele.. 
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Muhterem arkadaşlar, bunu düzeltelim. 
Yoksa müstakil aday oldu, diye veya yoklama
yı kaybettikten sonra bir adamı, müstakil aday 
olamaz, ,diye itham etmeyelim ve bir haktan 
mahrum etmeyelim. 

Daha ileride gelecek, tafsilâtına gireceğim. 
«Partiler demokrasisi..» Doğru, yerinde bir söz 
ama, o partinin içinde demokrasi kurulmuşsa. 

Şimdi bu müstakil aday nasıl oluyor, ni
çin oluyor? Ve, nasıl oluyor da kazanıyor? 

Hep biliriz, yoklama sırasında parti teşki
lâtı ikiye bölünür; birisi şöyle, birisi böyle der. 
Yoklama biter, yönetime hakim olan unsur, 
kitle, grup umumiyetle bu yoklamaya da hâ
kim olur. Ama, o yönetim mevkiini ihraz eder
ken, alırken şayet nizamlara, tüzüğe tam riayet 
etmemiş, birtakım yan yollardan gitmişse, onun 
mevkii sadece kâğıt üzerindedir, şeklîdir. Esa
sında oranın hakiki sahibi değildir. Bu yüzden
dir ki, onun karşısındaki bir aday yoklamayı 
kazanır. 

Öyle ise bir yönetim kadrosunu kimin, na
sıl ele geçirdiğini evvelâ tespit etmek ve bu
nu iyi şartlara bağlamak lâzımgelir. Siz, selle-
ımıeihüsselâm bir adamın oraya gelmesini şu ve
ya bu, ahlâkî veya gayriahi'akî yollarla bir yö
netimi ele geçirdiğini kabul ederseniz, o takdir
de bunun karşısına çıkacak adam mutlaka yok
lamayı kazanır. Müstakil olarak girer, seçimi 
kazanır. 

Ne oluyor o takdirde? Parti kaybediyor ar
kadaşlar. Parti içinde partiye bağlı olanlar,, 
«Bu adama oyun ettiler, haksızlık ettiler.» di
yor ve partisine değil de müstakil adaya reyini 
veriyor. 

Öyle ise yapılan iş, bu zevatın seçim hak
kını keıslbetmemek, ancak bu yönetimi ele ge
çirenlerin gittiği kötü yolar ı önlemek, bu su
retle haksız olarak parti teşkilâtında yara açan
ları zedelemek lâzımdır. Yoksa partiye zarar 
veriyor diye, müstakil aday olmak isteyenleri 
önlemek doğru değildir. 

(Saygılar sunarım. 

[BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı ? Yok. 
Değişiklik önergeleri vardır, takdim ediyoıuım 
efendim. 
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Sayın Başkanlığa 

•Teklifin 33 ncü maddesinin komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklifin 33 ncü maddesinin, gerekçesi hak
kında vereceğim izallıattan sonra: 

Aday listesini kazananların sırasının, tercih 
oyu sayısına göre 'tespit edileceği prensibinin 
kabulüyle) maddenin buna göre yeniden dü
zenlenmek üzere komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Yüksek (Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici 
komisyonca kabul edilmiş olan siyasî parti 
adaylarından seçilenlerin tespiti ile ilgili bu
lunan 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
değiştirilen ve Cumhuriyet iSenatosu üyelerinin 
seçiminde de uygulanan 33 neü maddesinin met
nindeki 4 ncü bent yerine aşağıdaki metnin ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

4. Adayların adları hizasındaki geçerli 
tercih işaretlerinin toplamı, adaym listesinde 
bulunduğu siyasî partiye o seçim çevresinde 
verilmiş bulunan geçerli oyların, 

a) İki, üç, dört ve beş, milletvekili çıka
ran seçim çevrelerinde yarısına, 

b) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve on milletve
kili çıkaran seçim çevrelerinde üçte birine, 

c) Onbir, oniki, onüç, ondört ve onbeş 
milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde dörtte 
birine, 

d) Onaltı, onyedi, onsekiz ondokuz ve yir
mi milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde beş
te birine, 

e) Yirmibir ve daha çak milletvekili çıka
ran seçim çevrelerinde altıda birine, 

Veya daha fazlasına ulaştığı takdirde bu 
miktar tercih işaretini almış bulunan adayların 
adları, her parti için ayrı ayrı ve aldıkları ge
çerli tercih işaretleri toplamlarının büyüklük 
ısıralarma göre ayrı bir sütuna yazılır. Şu ka
dar ki, bir adayın aldığı geçerli tercih işaretle-
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rinin toplamı beşbinden az ise, tercih işaretle
ri dikkate alınmaz.. 

A. P. Grup C. H. P . G r u p 
Başkanvekilleri Başkanvekilleri 
Nalhit Menteşe Salih Yıldız 

Cühat Bilgehan Sezai Orkunt 
MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 

Bu madde ile ilgili değil. 
FUAT AVCI (Denizli) — 40 ncı madde ile 

ilgili-. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

OEMAL FERJSOY (İstanbul) — Bu madde ile 
ilgili değil Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim biz de okuyunca an
ladık, ama başında «33 ncü madde» diye öner-
ıge verilmiş. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Hep acele
ye geliyor Saym Başkan. Yarım saat içinde 
hem düşüneceksin hem önerge hazırlayacaksın. 
Hiç olmazsa vakit kalmalı canım. 

İRFAN BARAN (Konya) — Saym Başkan. 
BAŞKAN — Efendim sizin bir tek değişik

lik önergeniz var. Evvelâ Komisyona sorayım, 
Komisyon katılmazsa size söz hakkı doğacak. 

İRFAN BARAN (Konya) — Efendim, o 
aşağıdaki 33 ncü madde ile ilgili. Bu teklifte 
iki tane 33 ncü madde var. Bu, 29 neu sayfa
daki 33 ncü madde ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Sizinki de bu madde ile ilgili 
değil. 

İRFAN BARAN (Konya) — Evet Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — O halde Saym Eroğan, şimdi 
göndermiş olduğunuz önergeniz bu madde ile 
mi ilgili efendim ? 

• NURİ EROĞAN (İstanlbul) — Evet evet, 
{BAŞKAN — O halde onu okutuyorum efen

dim. 

iSayın Başkanlığa 
33 ncü maddenin îkinci fıkrasının son cüm

lesinin metinden çıkarılmasını arz ederim. 
istanlbul 

Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu 'efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
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iSaym Eroğan'm önergesini oylarınıza arz | 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... I 
Kabul edilmemiştir. 

33 ncü maddeyi, birinci çerçeve maddenin 
'33 ncü değişen maddesini oylarmız'a arz ediyo
rum. Kalbul edenler... KaJbul etmeyenler... 

Efendim bir hususu tavzih ederek rica ede
ceğim. Birinci çerçeve maddede değiştirilen 
maddelerin numaraları vardır. Bir de ikinci 
çerçeve madde ile değiştirilen Siyasî Partiler 
Kanunun veya Seçim Kanununun numaraları 
var. Bu numaralar birbirinin aynı oluyor. Bize 
verilen önergede «33 ncü maddenin aşağıdaki 
şekilde değişikliğini arz ve teklif ederim.» de
yince burada okutuyoruz. Rica edeyim öner
ge verenler, hangi çerçeve madde ile ilgili ol
duğunu tasrihen belirtsinler. 

NURİ EROĞAN (ıtstanfbul) — Ne zaman 
yapalım bunu Sayın Başkan? Hiç olmazsa ya
rım saat ara verelim de buna imkân bulalım. 

BAŞKAN — Efendim, 33 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum. 
İlçe Seçim Kurulu : 
Madde 35. — Aday yoklamaları ile ilgili iş- J 

demleri yapacak olan ilçe seçim kurulları 26 
Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın- j 
daki Kanunun 18 nci maddesi ile 19 neu mad-
d esinin 2 nci bendi uyarınca kurulur. İlçe Se- j 
:çim Kurulunda belli bir partinin aday yokla
ması ile ilgili olarak yaptığı görüşme ve oyla
malara, kurul üyesi sıfatı ile, o partinin ilçe I 
yönetim kurulunun g-östereceği iki parti temsil- i 
cisi de katılırlar. 

30 ncu madde gereğince yapılacak aday yok- i 
lamalarında, o seçim çevresinde seçime katıla- | 
cağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edil- i 
miş olan siyasî partilerin her biri için ayrı bir j 
sandık ve kapalı hücre bulundurulur. xlday 
yoklamasının yapılacağı gluı ve yer, ilçe se
çim kurulunca tespit edilerek mutat vasıtalar
la ilân olunur ve ilgili siyasî partilere duyuru
lur. Siyasî partilerin aday yoklamaları ilçe se
çim kurulunca yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. ! 

Bu madde hakkında verilmiş herhangi bir 
önerge de bulunmamaktadır. ' 

1 nci çerçeve maddenin 35 nci maddesini şu 
şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. 35 nci madde kabul 
edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum. 
Parti Seçmen Kütüğü : 
Madde 36. — Siyasî partiler kendi tüzük 

ve yönetmeliklerine göre, aday yoklamasına 
katılacaklara ait seçmen kütüklerini, aday 
yoklamasından otuz gün önce düzenleyip ilçe 
seçim kurullarına bildirmek zorundadırlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafından 
ilçe seçim kurulu başkanlığının ve ilgili parti
lerin ilçe yönetim kurulu başkanlıkları kapıla
rına asılara kyedi gün süre ile ilân olunur. Kü
tüklere, ilgili parti üyeleri tarafından yazı ile 
itiraz edildbilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu ta
rafından. parti tüzük ve yönetmelikleri çerçe
vesi içerisinde incelenir; itiraz, üç gün içinde 
karara bağlanır; itiraz yerinde görülürse kü
tük düzeltilir; itiraz yerinde değilse reddo-
lunur. Bu itirazların kahul veya reddine dair 
ilçe seçim kurulu kararları kesindir. İtirazla
rın kabulü ile boş kalan yerlere başkaları ika
me edilemez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yö
netim kuruluna bildirilir. 

Aday yoklaması için değişik partilere aidol-
mak üzere düzenlenen ve kesinleşmiş olan parti 
seçmen kütüklerinde aynı isimlere rastlandığı 
takdirde,' o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini 
ilçe seçim kuruluna yazı ile bildirir. Bu bil
diride bulunan kimsenin tercih etmediği. siyasî 
partlerle ilgisi kesilmiş olur ve durum ilgili 
partilerin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim 
kurulunca bildirilir. İkinci fıkrada yazılı süre 
içerisinde yazılı (başvurma yapılmazsa, bu kim
senin adı yazılı olduğu bütün partilere ait seç
men kütüklerinden silinir ve bu partilerin hep
sinde üyelik sıfatı kalkar ve durum ilgili par
tilerin ilçe yönetim kurullarına, <ilçe seçim ku
rulunca bildirilir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

1IIFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz Komisyondan 36 nci madde 
ile ilgili bir sorum var. 

BAŞKAN — 36 nci madde ile ilgili buyu
run efendim. 
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İRFAN BARAN (Konya) — Efendim, şim
di bir ilin 10 tane ilçesi var. Bu ilçelerden bi
rinin seçim kütüğünde kısmî bir itiraz değil de 
tümünün yolsuzluğuna karar vererek bir ilçe 
seçim kurulu iptal ederse ne yapılır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
OEMAL FERISÛY (tstanlbul) — Diğer kütük
lerde kalan üyelerle yoklama yapılabilir efen
dim. 

İRFAN BARAN (Konya) — Efendim, bir 
partinin kütüğü tümden yolsuz bulunmuş iptal 
edilmiş, diğer partilerinki ayrı. O takdirde ne 
yapılacak? Düzeltilmesi mümkün değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FBRSOY (İstanibul) — Efendim, as
gariden tüzüğe göre görevli bulunan ilçe ida
re kurulları vardır; onlar da kendi tüzük ve yö
netmeliklerine göre seçmendirler. Onlarla yeti
nirler. 

BAŞKAN — Efendim 36 ncı madde ile il
gili değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 

sonuna; gerekçesi hakkında vereceğim izahat
tan sonra aşağıdaki cümlenin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 36 İkinci fıkraya eklenecek cümle : 
«Kütüğün tümünün iptali halinde o ilçede 

ilgili partinin aday yoklaması yapılmaz.» 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim? 
GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

OEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

36 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 36 ncı mad
de okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Aday yoklamalarında yasaklar ve propa

ganda kayıtlanması : 
Madde 37. — Aday yoklamalarına katılan 

aday adayları için propaganda yapmak amacı 
ile açık hava toplantıları - örf ve âdete göre soh
bet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı salon top-

| lantıları tertiplenemez; duvar ilânı, el ilânı 
ve diğer nevi matbualarla propaganda yapıla
maz. 

11 Seçim Kurulu, bedeli seçim giderlerinden 
karşılanmak üzere her bir siyasî parti için aday-

I larm veya partilerin vereceği yazılı bilgileri 
esas alarak, adayların meslek ve sanat hayat-
larındaki derece, başarı ve eserlerini ve mem
lekete ve partiye hizmetlerini gösterini ve ve
sikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bas
tırır. Adayların soyadı alfabe sırasına göre ve 
yeteri kadar düzenlenecek olan bu matfbualar 
adaylara eşit sayıda dağıtılır ve sandık başları
na asılır. 

Aday adayları, mensup oldukları partinin 
programı ,genel kongresinin Ve yetlkili organla
rının kararları ile-partinin seçim bildirisine ay
kırı millî mahallî yahut meslekî çapta herhangi 
bir vaitte bulunamazlar ve türkçeden başka dil 
ve yazı kullanamazlar. 

Aday adayları, aday yoklamasında oy kul
lanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî 
çıkar sağlama amacı güdemezler; aday yoklama
sında oy kullanacakları etkileme maksadiyle 
meşru ve hukuka uygun olmayan davranışlarda 
.bulunamazlar. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; bu acelenin büyük zorluk
larını çekiyoruz. 37 nci madeyi bir defa oku
muştum. Not aldım; şimdi önerge yazmak zo
rundayım. Zaman yok, çentik çüntük bir yazı, 
bozuk bir ifade ile vereceğim. Çıkın işin için
den. 

«Aday yoklamalarında yasaklar ve propa
ganda kayıtlanması» hükmü, üçüncü fıkrada 
şunu ihtiva ediyor: 

,«Aday adayları, mensııiboldukları partinin 
programı, genel kongresinin ve yetkili organ
larını çekiyoruz. 37 nci maddeyi bir defa oku-
aykırı millî, mahallî yahut meslekî çapta her
hangi bir vaitte bulunamazlar ve türkçeden 
!ba§'ka dil ve yazı kullanamazlar.» 

ı«Türkç,eden başka dil ve yazı kullanamaz
lar» Başımızın üstünde yeri var; ama ondan 
evvelki kısım, her zaman tekrarlanan bir me-

[ sele parti içi meselesi.. 
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122 nci maddeyi okuyalım : 
ı«Aday yoklamalarında 37 mü maddenin 1, 

2 ve 3 nsü» benim okuduğum «fıkralarına ay
kırı olarak propaganda yapanlar hakkında bir 
aydan üç aya kadar hapis ve 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası hükmıolunur.» 

(Bir aday adayı, kendi partisinin seçim bil
dirisini beğenmeyebilir. Ona düşen vazife, o 
parti içinde kalmamaktır, yahut o partinin ada
yı olmaz. Ama, buna savcıyı, mahkemeyi geti
rip de o adamı mahkûm etmeye kimsenin hakkı 
yok. Partinin muhafazası, bu yönden muhafa
zası Devlete bırakılamaz. Parti kendisini mü
dafaa edec'ek. Disiplin kurulları neye var? Bu 
tarz hareketleri önlemek için. Buradaki aday 
adayları, mensuTboldukları partinin programı, 
genel kongresinin ve yetkili organlarının kara-
riyle partinin seçim bildirisine aykırı millî, ya
hut meslekî çapta herhangi bir vaitte buluna
mazlar. Parti bir bildiri neşretmiş, bir partili 
aday bu bildiriyi beğenmemiş şikâyet ediyor. 
sızlanıyor, kahvede söylüyor. Yapılacak iş, o 
adamı disiplin kuruluna vermek ve lâyık oldu
ğu cezayı göstermek; ama siz buna 122 nci mad
de ile ceza tertipliyorsunuz. Parti içi meselesi
dir, Devleti buna karıştıramazsmız. 

Verdiğim önergeye iltifat edilmeyeceğini bi
liyorum; ama hiç olmazsa bir yanlışlığa işaret 
•etmiş oluyorum. 

'Saygılar sunarım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Saym Başkan, 
müsaade eder misiniz'? 

(BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz ? 
MUSA DOĞAN (Kars) — 37 nci madde 

üzerinde bir ilâvem olacak müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun efendini. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Saym Başkan, 
saym arkadaşlar; 

Bu görüştüğümüz 37 nci maddenin ikinci 
bölümlünde; 

«11 Seçim Kurulu, bedeli seçim "giderlerin
den karşılanmak üzere her bir siyasî parti için, 
adayların veya partilerin vereceği yazılı bilgi
leri esas alarak, adayların meslek ve sanat ha-
yatlarınadki derece, başarı ve eserlerini ve mem
leket ve partiye hizmetlerini gösterir ve vesi
kalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastı
rır. Adayların soyadı alfaibe sırasına göre ve 
yeteri kadar düzenlenecek olan bu matbualar 

adaylara eşit sayıda dağıtılır ve sandık başla
rına asılır.» bendine muhalifim. 

Malümuâliniz, burada bu kürsüde bütün 
siyasî partilerimiz, Devlet imkânlarını istismar 
eden, eline fırsat' geçen partilerden yana yakıla 
dert yanıyorlar. Meclis zabıtlarını tetkik ettiği
miz takdirde, 1950rden evvelki senelerden beri 
bundan yan yakıla şikâyet ediyoruz. Şimdi bu
nu getirip burada Devletin imkânıyle, Hükü
metin parasiyle yeni resmî bir ihdas şeklini al
dırıyoruz buna. Bence saym arkadaşlar, bunun 
yerine müşterek oy pusulalarında sıraya giren 
adayların resimleri konsa daha faydalı olur. O 
zaman seçmen kime rey verdiğini bilir. Şimdi 
bu işin başka türlü istismarları da olur. 

Bu bendin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen saym üye? 

Yok. 
İki tane değişiklik önergesi var, takdim 

ediyorum efendim. 
iSaym Başkanlığa 

37 nci maddenin 3 ncü fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

(Türbçeden başka dil ve yazı kullanamaz
lar) ibaresinin mulhafazası suretiyle. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 37 nci maddesinin birinci fıkrası, 

ifade yönünden yanlış anlamlara meydan vere
bileceğinden aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
İrfan Baran 

Madde 37. — Birinci fıkra. 
Aday yoklamalarına katiıan aday adayları 

için propaganda yapmak amaciyle açık hava 
toıplantılariyle örf ve âdete göre sohbet toplan
tısı. sayılanlar dışında kapalı salon toplantıları 
tertiplenemez; duvar ilânı, el ilânı ve diğer 
nevi matbualarla propaganda yapılamaz. 

(BAŞKAN — Komisyon Saym Eroğan'in 
önergesine katılıyor mu efendim? 

KEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERISOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Katılmıyor. 
iSaym Eroğan'm önergesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın İrfan Baran'm değişiklik önergesi
ne Komisyon katılıyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OKiHAN 
OEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

Made 38. — Aday yoklaması sırasında si
yasî partilerin birer müşalhidi kendi partilerine 
ait sandık başı işlemlerini takibetmok üzere 
ıhazır bulunabilirler. Aday yoklamasında aday 
olanlar, müşahit sıfatı ile sandık başında bulu
namazlar. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iş
yerine 'getirmemesi 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler... -Kabul edilmiştir. 

Kuruldaki parti teımsilci'Sİnin görevini yeri
ne 'getirmemesi : 

'Madde 39. — Aday yoklamasının yapılaca
ğı gün oy verilm'esine başlanmazdan önce veya 
oy verme sırasında ilce seçim kuruluna dahil 
siyasî parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza 
hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasî 
partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu 
da mümkün olmazsa, bu cihet tutanağa geçiri
lir ve eksikler o ilçe seçim kurulunda sandık 
Vıanı çevresinde parti seçmeni yeterliğine sa-

BAŞKAN — Katılmıyor. 
iSayın Baran'm önergesini oylarınıza arz 

ediyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler.. 
Kaibul edilmemiştir. 

37 nei maddeyi okunmuş bulunan şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmeyenler... 37 nci madde kaibul edilmiş
tir. 

Birleşime 3 dakika ara veriyorum efendim. 
Kapanma Saati : 20,57 

hip ve okur - yazar olanlar arasından ilçe se
çim kurulu başkanının seçeceği kimse ile ta
mamlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy pusulası : 
Madde 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu 

sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bas
tırılmış özel filigranlı oy pusulası bulundurur. 
Oy pusulasının üzerinde, pusulaya yazılması 
zorunlu aday sayısına eşit adette sıra numarası 
alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu jsıra 
numaralarının hizasına bizzat el yazısıyle yaz
maları şarttır. 

Partili seçmenin okuma - yazma bilmediği
nin ilce seçim kurulu başkanı veya görevlen
direceği partili olmayan kurul üyesi tarafın
dan tespit edilmesi takdirinde, kurul başkanı 
veya görevlendireceği partili olmayan kurul 
üyesi; partili seçmenle ve partili seçmen istedi
ği veya. yanında getirdiği takdirde, seçmen 
yeterliğini haiz bir şahısla birlikte kapalı hüc
reye girerler. Kurul başkanı veya görevlen-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma (Sa:M : 12,00 

BAŞKAN : BaçtavbîiDi (Fikreit Tur&aııgil 

KÂTİPLER : Mratafa Ocdan Tan t (M£!_Li;<i), Şof&el Defası (Kay:;ri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

ıM'üzakereye devam ediyoruz. 
j38 nci madeyi okutuyorum. 
(Müşahitler : 
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dirmi şiolduğu kurulun partili olmayan üyesi, 
önce, soyadları alfabetik sırasına 'göre düzen
lenen listeyi partili seçmen isterse, kendisine 
tam olarak okur ve ondan sonra partili seçme
nin belirteceği adayın adını yine belirteceği sıra 
numarasının hizasına el yazısiyle yazar. 

Okuma - yazma bilmediği tespit edilen bir 
partili seçmene refakat eden kimse, başka bir 
partili seçmenin oy kullanması sırasında kapalı 
hücreye giremez. 

ISandık başına ,gelen partili seçmene, ilçe 
seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
kurul üyesi özel filigranlı oy pusulasını, ilçe 
seçim kurulu başkanlığının mührü ile mü'hür-
le'dikten sonra verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi 
[gereken aday sayısının yarısından bir fazla 
miktarmca aday adının oy pusulasına yazılma
sı şarttır. 

Ancak, seçim çevresinde; 
•a) Aday sayısı 2 olduğu takdirde bir aday 

adı, 
lb) 3 aday olduğu takdirde 2 aday adı, 
c) 5 aday olduğu takdirde 3 aday adı ya

zılır. 
ç) 7'den (7 dâhil) yukarı aday olduğu 

takdirde aday sayısı tek sayılı ise, çift sayı ha
line getirildikten sonra yarısına bir ilâve olun-
malk suretiyle bulunan aday sayısınca ad oy 
pusulasına yazılır. 

Oy pusulalarında gösterilen sayıdan daha 
az aday sayısını nyazılı olduğu pusulalar mute
ber değildir. 

Oy pusula'larmdaki sıra numaralarının hiza
sına yazılmış olmayan fazla aday adları ve 
aynı hizaya birden fazla yazılmış olan fazla 
aday adlarından ilk yazılı olanından sonra 
(gelenler, hesaba katılmaz. 

Aday adayının kişiliğinden şüphe ve tered
düde yer vermeyecek şekilde yazılmış bulu
nan pusuladaki isimler geçerlidir. Kurulca oku
namayan adlar hesaba katılmaz; ancak, bu 
takdirde, oy pusulası, gerektiğinden az sayı
da ad ihtiva eden pusula gibi işlem görmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili'?.. Sayın Eıoğan, buyu
runuz. 

Grup adına mı, şahsınız adına mı beyefen
di? 

NURİ BROĞAN (istanbul) — Grup adına. 
BAŞKİAN — 10 dakika ile kısıtlıdır. 
D. P. GRUBU ADINA NURl EROÖAN (îs-

Itanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri, 40 ncı .maddenin getirilmiş tekliften ve es
ki kanundan bir değişikliği de, okuma yazma 
'bilmeyen seçmenin beraberinde girdiği adam
la, tanziim ettirdiği oy pusulaisına bu zatım im
zasını koyup koymaması mesele'si. 

Eski kanunda ve teklif sahiplerinin tek
liflerinde buraya yazı yazanın imzasını atma
sı ıhakkı tanınmış yahult yazifesi verilimiş, Ko
misyon bunu çıkarmış. 

.Şkndii mesele şu: Bir seçmen sandık başına 
geliyor, okuyup yazma bilmediğimi söylüyor 
ve bunu sandık başındakiler de kabul ediyor
lar. Bu takdirde muhtelif haller alınmış, bir 
bankası ile birlikte oy verme yerine giriyor. 
Orada bu okuma yazma 'bilen adayların adla
rını okuyor ve sonra ötekimin .söylediklerini 
kaleme alıyor. Eskisinde bu kaleme aldıktan 
sonra imza atardı, şimdi bu kaldırılmış. Bu 
kaldırılmada Ibiir sakınca olsa gerek. Bilmiyo
rum tabiî, zamanımuz 'olsaydı, 'eskiden bu fık
rayı, bu hüikmü koyanların mütalâasını öğre
nir, daha başka mucip sebepler de serdedelbi-
Mrdik. . 

'Şimdi, bir gün gelir, seçim biter, aradan 
zaman geçer adaylardan bir tanesi bi'.'rine 
kırgınlık gösterir; yoklamada sen bana oy ver
medin, der. O vermedim der. Vermedim der. Bu 
bir ihtilâf mevzu olur, mahkemeye de düşebilir; 
ihtilâfın halli, şayet imza atma imkânı bağışla
nırsa kolaylaşır. Ama imzayı atlmazsa istediğini 
de yazar, imza da atmamıştır, bir mesulilyclt itha
mı karşiBinda kendisini rahatlıkla kurtarır. 
Bir teminat olarak görüyorum ben burada im
zayı. Binaenaleyh, teklif sahipleri gibii, '•eski 
kanundaki g'ilbi burada imzanın bulunmasına 
kani'yim. önerge veıüyorum, kabul edilirse 
müamun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun -Sayın Ülker. Şalısı
nız adına mı efendim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Beş dakika ile kısıtlıdır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu kanun teklifi üzerinde şikâyet 
olan konuları değiştirmek üzere getirildi. Şlm-
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di, bu maddede Komisyonda değişiklik yapı
lırken, zaten tatbik edilen, olgun bir şekilde 
'bulunan ve üzeninde şikâyet olmaiyan bir hü
küm de değişiklik yapılmış. Bugünkü, yani 
teklif sahiplerinin ilk getirdiği şekli uygun. 
ıSonra Komisyonda takılmış zihinleri, onda bir 
mahzur var mülâhaza etmişler, •gerekçesine 
de yazmışlar değişiklik yapmışlar. 

Şimdi getirdikleri teklifteki madde uy
gun. Bu, okuma yazma bilmeyenlerin oy kul-
lanmaisı ile ilgili bir husus, 

«.. Başkanı veya 'görevlendirilmiş olduğu 
(Kısa olsun diye ortasından okuyorum) kuru
lun partili olmayan üyesi, önce, soyadlarmın 
alfabetik sırasına göre 'düzenlenen listeyi par
tili seçmene tam olarak okur ve ondan son
ra partili seçmenin sözle ifade edeceği 'adayın 
adını yine adayın sözle ifade edeceği .sıra nu
marasının hizaisma elyazıyiyle yazar ve pu
sulasının altmî imzalar.» 

Şimdi, ckuma yazma bilmeyen bir kimse 
geliyor; okuma yazma bilmeyen bir kimse ile 
'beraber giren kimsenin, 'o, okuma yazma bil
meyeni aldatm aması lâzımdır. Bu aldat mamayı 
temin için de, onun altına imza atar. Yoksa 
içeni girer, zaten okuma yazma bilm'cdiğini ka
bul ediyoruz o şahsın, o, Ali der, öbürü Veli 
yazar. Bunu önlemek için, teklif sahiplerinin 
metııi galydt yerindedir. Onun altı da öyle, ya
ni bugünkü kanundaki metan; bir şikâyet de 
ılımadı. Bakınız devam ediyor. 

«Paul; li seçmen, üzerinde aday adlarının 
yazılı olduğu bir Üsteyi kural başkanına veya 
görevlendirme okluğu partili olmayan kurul 
üyesine yahut 'kuraldaki parti temsilcisine 
veyahut parti müşahidi/ne vermek suretiyle,* 
orada yazılı adların oy pusulasına yazılması
nı isterse bu istek reddedilir.* 

Şilindi, okuma yazma bilmeyen seçmen; bi
risi diyor ki dışarda kendisine, al kardeşim 
şu pemibe listeyi, bu pembe 1 id t ede senin ca
nının ilstediği adamların hepsi var; ama oku
ma yazma bilmeyen seçmen. Şimdi bu okuma 
yazma bilmeyen seçmenin eline, okuyup kont
rol etmek imkânı olmayan pembe liste ile 
girdi içeri, bunu aynen alıpta yazılırsa, aldat
ma ihtimal5 var. Ondan dolayı böyle bir lis
te ile gelirse bu listeye itübar edilmiyor; be
raber hücreye giriliyor, oradaki isimler oku
nuyor, yazdırılıyor. 
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îsltiirham ediyorum, teklif saihiplerinin 
metni doğrudur; üzerinde hiçbir şikâyet yok
tur. Komisyon değiştirisini değil, teklif sa
hiplerinim metnini kabul buyurun. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın mil

letvekili?.. Sayın Öztürk, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFİ ÖZ

TÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, .muhterem 
arkadaşlarım; 

Sayın Ülkerin temas ettiği hususu Komis
yon 'incelemiştir. Anayasanın 55 nej maddesi
ne göre, bahsettikleri şekilde bir madde ted
vini, Anayasaya aykırı olur. Bu balkımdan biz 
Anayasaya uygunluk sağladık. 

Çünkü; bilfarz İstanbul'da 38 kişi adaydır. 
Bu adaylarını yarısından bir fazlasını yaza
caktır ki, bu kadar ismi hafızasında tutana 
imkânı yoktur. 

Bugün, fiihal, parti teşkilâtları ilgililer, 
adayların belli kâğıtlar üzerine isimlerini ya
zıyorlar ve hücreye güren aday, seçmek iUte-
yen delege, bunların arasından beğendiklerini 
kâğıt üzerine dökmektedir. 

«Bunu, normal rey kullanan için tanıyoruz. 
Fakat, okuma yazma bilmeyen için bu hakkı 
fanımayacağız.» demek olmaz; bu eşitliğe ay
kırı olur. 

Bu itibarla, okuyup yazma bilen için han
gi iıinkânlar:ı sağlıyorsak, okuma yazma bil
meyen için de aynı imkânları sağlamak zo
rundayız. Bu mülâhaza ile Komisyonda gerekli 
değişiklik yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarımızın temas ettiği bir baş
ka husus; imza atma hususudur. Biz, azamî 
derecede gizliliğe riayet edilmesini esas al
dık. Hücrede ilgili şahsın, kontrol eden şah
sın imzasının bulunmasının hiçbir mânası yok
tur. Bu imzayı,, kendisi oy kullanmadan önce, 
sandık kurulu başkanlığı nezaretinde, pekâ
lâ, «Ben bu şahısla içeri girdim» tarzında, 
tevsik için, mevcut kütük, yani liste üzerin
de ve kandığına imza atmak suretiyle yapa
bilir. K'min, hangi okuyup yazma bilmeyen
le birlikte müşahit olarak içeri girdiğini tes
pit irin, kâğıt üzerine imza atmak suretiyle 
gerekli vüsukıı temin ediyoruz. Yoksa, hücre
de mutlaka oy pusulasının altına ilgilinin im
zasını atmasına lüzum görmüyoruz. Bu du-
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ram, gizliliği ortadan kaldıran 'bir husustur. 
Gizliliği ortadan kaldırma zarureti varsa, 
zarureti miktaırınca sınırlamak lâzımdır. Lü
zumu olmayan yerde, bu sınırı genişletm.e'kte 
fayda, görmedik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞ'KAjN — Sayın Uzunoğlu, buyurumuz. 
BABATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
iBundan evvelki kanundaki madde, «Oku

ma yazma bilmeyen seçmen, ya sandık kurul 
başkanı hâkime veyahut da orada itimat etti
ği partili bir üyeye oyunu yazdırır.;» şeklinde 
idi. Ş:'inıdiki getirilen hükümde, «Partili ol
mayan üye» den bahsediliyor. Partili olmayan, 
o sandık kurulu üyesi kimdir? Mutlaka ya 'bir 
öğretmen veyahutda bir memurdur. Oyun giz
liliği esas olduğuna göre; partili olan bir seç
men, kendi partisinin mensubu olan 'bir şahsa 
sırrını veremez de, bir memura nasıl burada 
oy vereceği kimselerin adlarını sır olarak ve
rebilir? Ben bundan şüpheliyim. 

Yanında getirebileceği kimse de, multlâık 
surette daha evvel kendisine etki yapmış, ^Be
nim dediğime rey vereceksen, beni götürecek
sin. Aksi halde benim sana itimadım yok
tur.» şeklinde, peşinen bunun reyini kendi hük
mü altına almış kimse demektir. 

Binaenaleyh, daha evvel bunu grubumuzda 
da görüştük, eğer bir sarahat ve emniyet isti
yorsak maddede; isimlenin karşısına, küçül
tülmüş resimler koymak suretiyle, okur ya
zar olmayan üyenin kendi reyini o resimlerin 
karşısına işaret koymak suretiyle ve hiç kim
senin tavassutuna mahal kalmadan oyunu kul
lanmasını sağlamış oluruz. Aksi haMe, yine 
oyunu yazdıracağı kimse, isterse sandık (ku
rulu başkanı hâkim olsun, isterse partili üye 
veya i&terse partili olmayan bir memur üye ol
sun, isterse yanımda getireceği akrabası ve
ya bir partili olsun, mutlak surette sonunda 
verdiği oy ifşa edileedk ve bu durum bir sü
rü spekülâsyonlara sebebolaea'ktıjr. Bu seçmen, 
okur yazar olmadığından dolayı da, istediği 
kimseye oy veı enıonılş olacak, tesir altında kal
mış bulunacaktır. 

Bu bakımdan, bendeniz, sandık başında par-
ItiL olmayan bir üyeye veya yanında getirebi
leceği' birisine oy verdirme şartının yarine; 

istedikten sonra, sandık kuruluna partilerin 
gösterdiği, tespit ettiği, itimat ettiği mutlak 
bir şahsiyetli kimsedir, 'kendi partisini tem
sil eden yetkili bir kimsedir, ona açıkça sıırrı-
111 ifşia eder, söyler, çekinmez; bunun sonra
dan ifşa edileceğimden de şüphesi olmaz; ona 
yazdırmasını getirebiliriz. Mutlalc surette ta
rafsız birinin veya yanında getireceği biri
nin olması şart değildir. Bu olmadığı tak
dirde, bunların karşısına mutlak surette ufal
tılmış resimler koymiak, adayların isimleri
nin karşısına resimlerini koymak ve bunla
rın işaret'lemmi'esi suretiyle verilecek reyin 
muteber addedilmesinin, daha doğru olacağı 
kanaatindeyim. Bu hususta" bir önerge tak
dim edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın milletvekili .. Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Değiştirilmekte olan Siilyasî Partiler Kanu

nunun, 1 nci çerçeve maddesinin 40 ncı mad
ensinin 2 nci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bent
leriyle birlikte tasandan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

'Sinop 
Mustafa 'Kaptan 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
(Siyasî Partiler ve Seçim Kanunu ile teklif

te; 40 ncı maddenin 2 No. lu bendinde (Oy pu
sulalarında) ile başlayan ibarenin üstündeki kıs
mım tamamının kaldıınlara'k Nahit Menteşe ve 
arkadaşlarımın teklifindeki esas fikre muvazi 
olanak; 

«2. Belli biı- seçimi çevresinde gercikem 
aday sayısının yarısından bir fazlası mfkta-
rmca aday adımın oy pusulasına yazılması şart
tır. Aday yayışıma yarısı itam. sayı değilse kü
sur dikkate alınmaz. Senim çevresinde seçile
cek aday sayısı iki olduğu takdirde bir aday 
adı yazılır.» 

iŞe'klinde değıijtiril'imeüiıiii arz ve teklif ede
riz. • 

'Tekirdağ Adama 
Nedim Karalha'lil Cavit O rai 

İçel 
Cavit Okyayuz 
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(Sayın Başkanlığa 
40 ncı maddenin 2 ııci fıkrasının (Ç) ben

dinin aşağıdaki! şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Diyarbakır Zonguldak 
'Nafiz Yıldırım Nihat Ajkm 

(Ç) 7'den (7 dâhil) yukarı aday olduğu 
•takdirde aday sayısı tek sayılı ise, çift sayı ha
line getirildikten sonra yarısı kadar ad oy pu
sulasına yazılır. 

Millet Meclisıi Yüksek Başkanlığına 
Oy pusulası başlıklı 40 ncı maddenin Nahit 

Menteşe ve arkadaşlarımın teklifindeki' şeklin
de oylanmasını öneririm. 

Istanlbuî 
.Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
40 ncı maddeye, teklifte olduğu üzere «İm

za şaıtmın» ilâvesini arz ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

ISayın Başkanlığa 
40 ncı maddenin 3 ncü fıkrasının sonuna 

(ve pusulanın altını imzalar) ilâvesini arz ede
rim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Önergeleri muameleye koyu
yorum. 

Sayın Mustafa Kaptan'un önergesinle Komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFl ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) —Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Kısaca izah etmek üzere bu
yurunuz Sayın Kaptan. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlarım, 'bir hususu hatırlatmak için hu
zurunuza cılktım ve önerge verdim. Bu Siyasî 
Partiler Kanununun ilk metninde de vardı, bu
günkü metninde de var. Filhakika, şu ana ka
dar bu maddeye bir itiraz vâki olmadı. Benim 
itirazım da tamamen takdire aittir. Yalnız bir 
noktayı, o günden Iberi kafamda dolaşan !bir 
noktayı izah edeyim. 

Kanaitimce 'bu madde de, yani pusulalara 
adayların yarıdan 'bir fazlasını yazma mecburi
yeti irade serbestisi prensibine aykırıdır. Bir 
vilâyet on, onbeş milletvekili çıkaracaktır; ama 
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delege 'dediğimiz seçmen, ibir aday listesi için-
" den ikisini 'beğenir. Siz o seçmene, o delegeye 
iradesinin dışında, «Hayır beğendiğin iki kişi
nin dışında ıbeğenmediğim olsa dahi, 'beş kişiyi 
daha yazacaksın» diye kanunî (bir mecburiyet 
koyuyorsunuz. Kanaatimce 'bir itiraz vâki olur
sa, kanaatimi özür dileyerek söyleyeyim; mut
lak surette Anayasa Mahkemesinde iptal edilir. 
İrade serbestisine katî surete aykırıdır. Bu bir. 

İkincisi; 'bugün, kanaatim gene şudur, bu 
Siyasî Partiler Kanunu, daha çok önseçimin 
foir madızuru olan delege sistemi yüzünden hu
zurunuza gelmiştir. Yoksa gelen metin^ de, es
ki metinden pek büyük fark ıgetirmiyor. Eski 
metinden de, aslında ıbilenler şikâyetçi değil, 
bilmeyen, daha çok dış çevreler şikâyetçi ol
muştur. Mütemadiyen de, önseçim sis'temini 
bilmeyen bâzı kimseler. «'Ahlâksızlıklar 'tevlid-
ediyor, 'bâzıları satın almıyor.» dediler. Yani 
irade satın almıyor, delege satın alınıyor, fa
lan filân dediler. 

İBu yerli yersiz şikâyetler üzerine gelmiş ka
nunda da, eskiden kalma da olsa, ibir tortu 
var. Bu elimizdedir, 'bence 'bu tor'tuyu bugün 
kaldırmak çok Üsa'betld olacaktır. Çünkü, dele
genin irade serbestisini tamamen elinden alan 
bir madde maalesef yine gelmiştir. 

Kaldırılması thuusunda takrir verdim; alâka 
görmesini rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
(BAŞKAN — Sayın Kaptan'm vermiş oldu

ğu önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dika'te alınıp alınmaması hususu

nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kaibul buyuranlar... Ka'bul etmeyenler... Ka
bul edilmemiş'tir. 

Sayın Nihat Akın ve sayın Nafiz Yıldırım'ın 
önergesine Komisyon katılıyor mu ? 

-OEÇlOt KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERıSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

NAFİZ YILDIRIM (Diyarbakır) — Sayın 
Oavit Okyayuz'ün önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — iSaym Nafiz Yıldırım, Cavit 
Okyayuz tarafından verilmiş 'bulunan önerge
ye katıldığını heyan ediyorlar. 

ıSayın Nuri Eroğan'ın «İmza şartının ilâve
sini» isteyen önergesine Komisyon katüıyor 
mu? 

G E Ç M KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY .(İstanbul) — Katılmıyoruz. 
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Yalnız bir yanlışlık olıııaism. Sayın Cavit Ok-
yayuz ve arkadaşlarının verdiği takririnin, tak
dirini Yüksek Heyete bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Onu oylamıyoruz efendim. O 
ve ona muvazi bir önerge daha var, Sayın Men-
ıteşe tarafından verilmiş olan teklifin muamele
ye konması hakkında sayın Reşit Ülker tara
fından verilmiş önerge var, üçünü bir arada 
işleme koyacağım. 

Sayın Eroğan tarafından verilen önergeye 
Komisyon' katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kaibul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Eroğan'm «ve pusulanın altını imza
lar» şeklindeki ikinci bir önergesi vardır. Bu
na katılıyor musunuz 1 

OEıÇtCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN •— Önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz 'ediyorum. 
Dikkate alınmasını 'kaibul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Reşit Ülker öncrfgesiylc, Sayın Naihit 
Menteşe ve arkadaşlarının teklifindeki şeklin 
oylanmasını talep etmektedir. • 

Sayın Cavit Tevfik Okyayuz ve 'arkadaşla
rının vermiş olduğu önerge de, sayın Nahit 
Menteşe'nin teklifine muvazi şekliyle bir ibare 
taşıdığı cihetle birlikte muameleye 'koyacağını. 

Sayın Reşit Ülker tahmin ederim bu öner
geye katılırlar % 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Saym Reşit Ülker de katılıyor

lar. 
Bu önergeyi tekrar okutacağım. 
(İçel Miletvekili 'Cavit Tevfik Okyayuz ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
OEOİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon, önergeye katılıp ka
tılmama hakkında kesin bir beyanda 'bulunmu
yorlar, Genel Kurulun takdirlerine arz ediyor
lar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. 
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Dikkate alınnıa'sını kabul buyuranlar... Ka
'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F İ M İ Komisyon katılıyor mu efendim ? 
OEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhâl önergeye katıl

maktadır. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Uzıınoğlu tarafından şu anda veril

miş bir önerge vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

40 ncı maddedeki «Partili olmayan üye» ye
rine «Kurulda bulunan partili üye» olarak 
değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Babattin Uzıınoğlu 
'BAŞKAN — Komisyon?.. 
OEÇİOİ KOMİSYON 'BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon Sayın Uzunoğlu'nun 

önergesine katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla

rınıza arz 'edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

'Tadil şekliyle 40 ncı maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 'Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kimliğin tespiti : 
Madde 41. — Oy vermek, o aday yoklaması

na katılmaya yetkili olduğunu belirten parti bel
gesinin gösterilmesiyle mümkündür. Bu belgeyi 
göstermeyenlerden ya'hut belgenin sahibi oldu
ğunda tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüz
danı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı is
tenebilir. Ancak, İlçe Seç'im Kurulu Başkanı 
ile ilgili siyasî partinin bu kuruldaki temsilcile
ri isıeçmenin kimliğinde ittifak ettikleri veyahut 
kendilerince tanınan o partiye mensup iki seç
men marifetiyle 'seçmenin kimliğini tespit ettik
leri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı bu
lunan seçmen oy kullanabilir. Bu suretle oy ve
ren seçmenin imzasının yanına tanıklık yapan
ların adları ve kimlikleri yazılır ve kendilerine 
imzalatılır. , 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın miletvekili ?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz iediyonım. Kabul 
Edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Oy vermeden önceki işler : 
Madde. 42 . — İlçe Seçim Kurula önüne ge

len 'seçmen, aday yoklamasına katılmaya yetkili 
olduğunu gösterir parti belgesini başkana ve
rir veya seçmen sıra 'numarasını başkana söy
ler ve lkim.liğdni ispat eder. B*aiha sonra, 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanunun 91 nci 'maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 'M-adde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul .edilmiştir. 

Mutdber olmayan zarif ve pusulalar : 
Madde 44. — Aşağıda yazılı oy pusulaları 

muteber değildir : 
1. İlçe seçim kurulunca partili seçmene ve

rilen tek 'biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 
başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan baş
ka zarfa konulmuş <xy .pusulaları; 

ı2. 40 ncı maddenin birinci (bendinin birinci 
fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Ku
rulunca bastırılmamış, oy pusulaları.; x 

3. İlçe seçim kurulu (başkanlığının uıühü-
rünü taşımayan oy pusulaları; 

4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş oy pusulaları; 

5. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla il
gili olma yan başka siyasî partilerin 'aday yokla
ması adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva 
eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy pu
sulaları ve aynı zarftan değişik partilere aidola-
rak çıkan oy pusulalarının tamamı. 

Aynı partiye aadolup 'tamamiyle aynı adla
rı taşıyan oy pusulalarının aynı zarftan birden 
fazla çıkması takdirinde, bunlar tek pusula sa
ydır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başer, bir önergeniz var, 
onu okutayım, Komisyon katılmadıkları takdir
de izah sadedinde konuşursunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

İSayın Başkanlığına 
Görüşülen kanun teklifinin 44 ncü 

maddesinin 1 numaralı bendindeki «Çift müh
rünü» yerine «Çift» çıkarılarak, «mührünü» şek-

liıı'de tadilini arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Komisyon?... 

OEÇflöl KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kısaca izah etmek üzere 'bu
yurunuz jSaym Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli 'milletvekilleri; 

Oy pusulaları ve oy zarfları seçim kurulu 
tarafından verilmektedir. Seçim sandığı başın
da (bulunan müşahitler ve idare heyeti üyeleri, 
zarfların çift. mühürlü olup olmayacaklarını 
bilemediği için, 'bâzı ikasıtlı başkanlar, sırf mak
satlı olarak 'oyların iptali için ara ara çift mü
hür basacağına tek mühür 'basmaktadırlar. Bu 
da birçok oyların iptaline sdbep olmaktadır. Bu 
bakımdan, buradaki «Çift tabirinin kaldırıla
rak, «İlçe Seçim Kurulu Başkanının mühürü ile 
mühürlenmesi kâfidir» ibaresinin konulması 
gerekir. Çünkü, seçmen 'başka zarf getirmeye
cek, içine koyacağı pusulayı 'da oradan alacak
tır; ama bir hata, 'birçok oyun yanmasına se
bep olaibilir. Bu balkımdan, her hangi bir zayiatı 
önlemek için, «Çift» kelimesinin çıkarılıp, 
«İlçe İdare Kurulunun mühürü ile mühürlenir» 
demek kâfidir; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon sayın Başer'in öner
gesine katılmamak'taldır. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ede
ceğim* Dikkate alınmasını Kabul buyuranlar... 
Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sayımın ilân ve sonucu : 
Madde 45. — Oyların sayımı ve sonuçlarının 

sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 
26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 105 nci maddesi hükümleri, zik
ri -geçen maddenin 9 ncu 'bendi ile son fıkrası 
haricolmak üzere, uygulanır. 
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Her siyasî parti için ayrı ayrı düzenlenecek 
basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere .aday yoklamasında aday olmuş bulunan
ların aldıkları oyların toplamı rakam ve yazı 
ile (belirtilir. Bu tutanak, ilgili 'siyasî partinin 
(temsilcisi ve Kurul 'Başkanı tarafından imza
lanır. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın 'milletvekili?... Yok. 

(Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz hakkı : 
Madde 46. — Kurulların veya Kurul Başkan

larının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili 
siyasî parti, o siyasî partiden aday yoklamasın
da aday olanlar yahut 'o siyasî partilerin teşkilât 
•kademelerinin başkanları veya vekilleri ile par
t i müşahitleri itiraz 'edebilirler. 

BAlŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın 'milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 seçim kurullarında birleştirme : 

Madde 47. — 11 Seçim kurulu, ilçe secim ku
rullarından gelen evrakı her siyasî parti için 
ayrı ayrı olmak üzere 'birleştirip. Bu birleştir
mede il «Seçim çevresindeki : 

1. Partili seçmen sayisı; 
2. Oy kullanan partili seçmenlerin sayısı; 
'3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş 

olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy 
pusulalarının sayısı; 

4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılma
yan oy pusulalarının sayısı; 

6. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy pu
sulalarının genel toplamı; 

6. Boyadı alfabe sırasına göre adaylardan 
her birinin aldıkları oy sayısı; rakam ve yazı 
file adayın hangi sırayı aldığı da 'belirtilir. Tu
tanaklardan ikişer 'örnek en çabuk vasıtayla 
yüksek (Seçim Kuruluna 'gönderilir. Ancak par
ti 'adaylığına Seçilenler (belli olur olmaz, adları 
ve soyadları ve mensuboldukları siyasî parti, 
telgrafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut tel
sizle Yüksek Seçim (Kuruluna »"bildirilir. 

Aynı miktarda 'oy almış olanlar arasındaki 
sırayı, o siyasî partinin 31 ndi maddenin 2 nci 
fıkrasında yazılı organ veya kurulu tespit eder. 

20 . 6 . 1973 O : 2 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayı'iı 'milletvekili 1.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aday yoklamasının ve tutanağın iptali : 

Madde 50. :— Adaylık tutanağına yapılan 
itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
olduğu ve yenliden yapılan döküm ve sayım 
sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği 
takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde aday yoklaması, aday 
yoklaması işlemleri sebebiyle iptaline karar ve
rildiği takdirde, aday yoklaması yenilenmez ve 
bu seçim çevresi için bütün adaylar, 31 nci mad
dede yazılı organ veya kurul tarafndan tespit 
edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının) 
tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, 
tutanakları iptal olunan adayların yerine, aday 
yoklamasında aldıkları oy sırasına göre sırada 
başta .gelenlere tutanak verilir. ıSırada olanlar 
yetmediği takdirde boş kalan yerlerin dolduru-
rulması üç in bu maddenin yukarıdaki fıkrası uy
gulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, 
aday yoklaması ile ve adaylarla ilgili itiraz ve 
şikâyetler dikkate alınmaz. 'Bu gibi itiraz ve şi
kâyetler üzerine başlamış olan işlemler durduru
lur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar 
alınsa bile uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın'milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oelir makbuzları : 
Madde 75. — Siyasî partilerin genel merkez

lerinin ve teşkilât kademelerinin 'gelirleri parti 
merkez karar veya yönetim organınca bastırılan 
makbuzlar karşılığında alınıir. Parti teşkilât ka
demeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar 
dolayısıyle parti merkez karar veya yönetim 
organına 'karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların1 asıl kıSımlarıyle dip koçanların
da aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz dip 
koçanlarının saklama süresi beş yıldır. 
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Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlan
dığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu düzenleye
nin imzası, makbuzda ve dip koçanda yer alır. 

.BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?... Yok. 

•Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Harcamada usul : 
Madde 76, —• Parti genel merkezinin teşki

lât kademelerinin ve yardımcı kolların yapacak
lar ı harcamaların ve girişecekleri yükümlülük
lerin sınırları, parti tüzüğünde veya yetkili «ku
rumların kararlarında Ibelirtilir. 

Siyasî partilerin 'harcamalarına ilişkin müs-
pit evrak 5 yıl süreyle saklanır. 

İki yüzellii liraya kadar (iküyüzelli lira dâ
hil) 'harcamaların makbuz veya fatura gibi bir 
belgeyle tevsik edilmesi zorunlu değildir. An
cak, bütün harcamaların yetkili yönetim organı
nın kararma dayanması şarttır. Şu kadar ki, 
yetkili, kurulca tasdik edilen bütçede öngörül
müş harcamalar için, ödenekleri sınırı içinde 
kalmak şartıyle, ayrıca karar alınması gerek
mez. 

ıSiyasî partilerin teşkilât .kademelerinin ve 
yardımcı kollarını malî ıbakımdan iç denetimle
rinim nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetme
liklerinde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi aylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî sorumluluk : 
Madde 77. -— Siyasî partilerin yapacakları 

harcamalar, 'bağıtlar ve girişecekleri yükümlü
lükler; ıgenel merkezde parti tüzelkişiliği adına, 
illerde il yönetim kurulu adına ve ilçelerde de 
ilçe yönetim kurulu adına yapılır. 

ıSiyasî partilerin genel merkezlerindeki yar
dımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teşkilât kademe
leri ve yardımcı kollar tarafından parti tüzelki
şiliği adına 'bağıta 'girişilmesine ve yüküm yük-
lenilmesine ilişkin esaslar, merkez karar veya 
yönetim organınca tespit olunur. Bu esaslara 
aykırı olarak yahut siyasî partilerin tüzükleri
ne göre, merkez karar veya yönetim organınca 
önceden yazılı yetki verilmediği veya (sonradan 
bir kararla 'tasdik edilmediği takdirde, partinin 
teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarının 

giriştikleri bağıt ve yükümlülüklerden dolayı, 
parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutula
maz, merkez karar veya yönetim organı veya 
genel baişkan veya parti tüzelkişiliği aleyhine 
takipte (bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, 
bağıta girişen veya yükümü yüklenen 'kişi ve
ya kişilere aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili!.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Etmeyenler.!. Ka'bul edilmiştir. 

Parti .kesinheısabı : 
Madde 79. — 'Siyasî partilerin genel mer

kezlerine ait kosin'hesaplar kongrece ve her teş
kilât kademesinin kesünhe'sa'bı da, kendi kongre
since karara 'bağlanır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili1?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Gelir ve 'giderleri 'bildirme : 
Madde 80. —• Siyasî partilerin genel 'merkez

leri, genel kongrelerine sundukları kesmhesa-
bm tasdikli bir örneğini, genel kongrenin bu 
konuda aldığı kararın tasdikli örneği İle 'bir
likte ve (genel 'kongrelerinin bitiminden itibaren 
en çok iki ay İçinde Anayasa Malhkemesi Baş
kanlığına vermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi : 
Madde 82. — Anayasa Mahkemesi; kesinhe-

saplarm alınmasından 'başlayarak 'bir yıl içinde 
kendisine verilen 'bilgilerin tevsikini ilgili siya
sî partilerden 'her zaman dstiyebilir ve 'gerekli 
görürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî 
partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında, 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasın
dan .seçeceği 'bir naip <eliyle yahut Cumhuriyet 
Başsavcılığı vaisı'tasiylc İnceleme ve araştırma
lar yapabilir. Ve 'bu maksatla tarafsız, resmî 
görevi 'bulunmayan ve yeminli 'bilirkişi görev
lendirilebilir. 

Anayasa Mahkemesi ilgili siyasî partinin 
temsilcisinden yazılı mütalâa isteyebilir. Ge
rekli görürse onları sözlü olarak da diuliye-
bilir. 
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Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştır
maları sonucunda, o siyasî partinin gelir ve gi
derlerinin doğruluğu've kanuna uygunluğu 
hakkında ve kanuna uygun olmayan gelirler ile 
giderler dolayrsiyle de 'bunların Hazineye gelir 
kaydedilmesine karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Aday yoklamalarında yasaklara ve propa
ganda kayıtlamasına karşı hareket : 

Madde 1212. — Aday yoklamalarında 37 nci 
maddenin 'bir, iki ve üçüncü fıkralarına aykırı 
olarak propaganda yapanlar hakkında bir aydan 
üç aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

Aday yoklamalarında 37 nci maddenin son 
fıkrasına aykırı harekette bulunanlar hakkında; 
fiiıl, daha ağır bir cezayı veya 26 . 4 . 19&1 tarih 
ve 29i8 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
(Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 152 nci 
maddesindeki cezayı gerektirmediği takdirde, 
üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikilbinbeşyüz 
liradan onlbin liraya kadar ağır para cezası hük-
molunui'. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili•?.. 

Buyurunuz sayın Eroğan. 
'NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Aynı konuda biraz evvel söz almış ve bu ceza

ların yersiz olduğunu belirtmiş idim. O fıkrayı 
çıkarmak mümkün olmadı; ama bu maddede ge
ne aynı tashihi yapmak mümkündür. 

«Aday yoklamalarında 37 nci maddenin bir, 
iki ve üçüncü fıkralarıma aykırı olarak propa-
ıganda yapanlar hakkında bir aydan üç aya ka
dir hapis ve 100 liradan 50O< liraya kadar ağır 
para cezası...» diye bir hüküm vardır burada. 

Bir adamı, partinin programını, susunu bu
sunu beğenmedin diye cezaevine sokmayalım; 
adliyeye, bir yük daha tahmil etmeyelim. Zaten 
'Cezaevleri sıkışık arkadaşlar; insaf edin. Bu 3 
ncü fıkrayı çıkaralım hiç olmazsa. 1 ve. 2 nci 
fıkralar yerinde, ama 3 ncü fıkrada bir mâna 
•yok. 

Saygılar sunarım. 
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[BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili i . Yok. 
önerge?.. Yok. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Var, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Var mı efendim; nerede efen-* 
dini?.. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) —. Sayın Başkan, 
var efendim... 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — önerge mi 
bekleyeceğiz efendim?. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Malî incelemede bilgi verilmesi î 
Madde 12)5. — 82 nci madde gereğince yapı* 

lan inceleme ve araştırmaları engelleyen parti 
sorumluları ile aynı madde gereğince istenen 
bilgileri kasten vermeyen parti sorumluları hak
kında, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmo-
Iunui'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Çerçeve maddeyi tekrar okutuyorum efen
dine 

'(Çerçeve 1 nci madde tekrar okundu) 
(BAŞ/KAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Madde 2. — 13 . 7 . 1905 tarifli ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 71 nci maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde, değiştirilmiştir : 

Yukardaki fıkranın dışında kalan gerçek 
veya tüzel kişilerin her birinin bir siyasî partiye 
aym yıl içerisinde yirmibeşbin liradan fazla 
kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış ve
ya bağışların bağışta bulunana veya yetkili tem
silcisine veya vekiline ait, olduğunu partice ve
rilen nıeklbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böy
le bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce 
bağış kabul edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
yn milletvekili?.. 

Buyurunuz Sayın Ülker, önergeniz de var. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, tümü üzerindeki konuşmamda da ifa-
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•do etmiştim; siyasî partilerin gelir kaynakları
nı kontrol altına almak için getirilen hükümler, 
ıge.rek Batı ülkelerinde, ileri memleketlerde, ge
rekse memleketimizde, çıkan olaylardan ders 
•alınarak getirilmiştir. Bundan dolayıdır ki, si
yasî partiler, birtakım kaynaklardan haddinden 
fazla, normalin dışında para aldıkları takdirde, 
bu kaynaklara karşı bağımlı hale gelirler. 

(MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Almanya' 
dan alınırsa hariç... 

. REŞİT ÜLKER (Devamla) — Almanya Tür
kiye değil, biz de 5000 lira idi.. Almanya'yı bil
miyorum ben, Almanya'dakinin nasıl olduğu
nu ; tetkik edip onu da söyleriz. 

•Şimdi değerli arkadaşlarım, gene bu nokta
dan hareket edilerek, partilerin gelir kaynakları 
ve bu kaynakları" kullanış şekilleri de Anayasa 
Mahkemesinin denetimine verilmiştir. Gene ay
an sebepten dolayıdır ki, Anayasanın 96 nıcı mad
desinde bir değişiklik yaptık ve dedik ki, «Dev
let bütçesinden partilere para verilir.» 

Şimdi, bir taraftan, Anayasanın 56 ncı mad
desinde değişiklik yaparak, Devlet bütçesinden. 
para veriyoruz gerekçe olarak diyoruz ki ; par
tiler şundan bundan para almasın. Şuna buna 
bağlı kalmasın tezine dayandırarak Devlet büt
çesinden para vermeyi kabul ediyoruz. Öbür ta
raftan da, bu 5 000 lirayı kendi üıikomiz için çok 
«büyük bir rakam olan 25 COO liraya çıkarıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, önce bu 5 000 lira ka
bul edilmiştir; mevcut metinde bu var. Bu me
tin 5 - 6 senelik bir metin. Yani, çok büyük 
konjonktürel hareketler oldu, para değerini 
kaybetti, denirse, o zaman 5 000 lira' 6 000 lira 
olsun, bu mümkün; ama 5 000 liranın 5 katı alına
rak 25 000 lira oluyor!. Bugün bir Türk vatandaşı 
ııın bir yıllık geliri '50 000 lira civarındadır, veya 
5 000'in üstünde olduğu ifade ediliyor. Bir Türk 
vatandaşı, sabahtan akşama kadar bir yıl çalı
şıyor, 5 0O0 lira alıyor. E, böyle bir parayı va
tandaş verebilir; ama bir kimse 25 000 lirayı bir 
partiye verdiği zaman ciddî olarak bunun üze
rinde düşünmek lâzım gelir. Bu basit bir teber
ru değildir arkadaşlar; teberrunun sınırını aş
mış gitmiştir. Cemiyetler Kanununda aidat 120 
lira diyorduk, ondan sonra bunu 1 200 liraya 
çıkardık, 

Bir memleketin birtakım ölçüleri var. Şim
di bir taraftan, Anayasada siyasî partilere yar-
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dım yapacağız denecek ve biz bu kanunu çıkart
mayacağız ; öbür taraftan 5 0O0 lirayı 2'5 000 li
raya çıkaraeajğz. Bu tamamen Anayasanın is
tediği hususun tersini yapmaktır..* 

Burada yapılacak mesele basittir; bu 5000 
lirayı aynen bırakırız; öibür tarafta da, günde
min 1 nci maddesinde bulunan, Siyasî Partilere 
Yardm Kanunu çıkartırız. Bunun başka çıkar 
yolu yok. Bunu Reşit Ülker söylemiyor, bunu 
Anayasanın 5i6 ncı maddesi söylüyor, değişen 
-geçici 22 nci maddesi söylüyor. 

Binaenaleyh, önümüzde Anayasanın sarih 
•bir emri varken ona uymak lâzım gelir, aksi 
halde bunu yapmamız yanlıştır. 

BAŞKAN — Saym Ülker... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum-. 
Birçok yalbancı memleketlerde, yabancı kay

naklardan da, yani yabancı menşeli şirketler
den de para alınması yasaktır; 1 kuruş dahi 
alınması yasaktır. Yani biz daha onu koymuş 
değiliz; belki ilerde biz de koyacağız. Yani bu 
basit bir mesele değildir.. İstirnam ediyorum, 
bir önrge verdim, bugünkü metnin yani 5 000 
liranın muhafaza edilmesi yerindedir. 

Saygılar sunarım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Söz istiyorum 
ıSaym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI' ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu bağış miktarının 5 000 liradan 25 000 li
raya çıkarılması hususunda bir hassasiyet gös
teriliyor. Halfbuki, bağış miktarı izafidir, 5 00O 
den 25 OOO'e gelmek; 5 OOO'de bağış kabul et
mekte ne derecede meşruiyet varsa, 25 OOO'i de, 
kanun sınırları içinde, kabul etmek de aynı de
recede meşruiyet vardır. Bugün, bütün demek
ler, vakıflar diledikleri kadar bağış kabulü im
kânına sahiptirler. Siyasî partilerde özellik ka
bul edilmiş; büyük miktarda bağışları kabul et
mesinler, belirli bir oranda kalsın düşüncesi hâ
kim olmuş. Komisyonumuz bunu 25 000 lira ci
varında, münsif bir seviyede tutmayı uygun gör
müştür. 

Bu tenkidi yapan Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşımdan bir hususu sormak isterim; ken-
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dileri aday kayıtlarında, partilerine başvurma
da lö'OO lirayı esas almışlardı. Şimdi aday kayıt
larını 10 OOÖ liraya çıkarmışlar ve bunu ilân et
mişlerdir; aday başvurmasında 10 000 lira ala
cağız diyorlar. Halbuki eskiden 1000 lira ile 
yaparlardı. Bu bir izafî değerlendirmedir. Kendi 
takdirlerine nasıl karışılmıyorsa ki, kanun 'böy
le 'bir oranda 25 000 lira civarında bir azamî 
had olmak üzere bağış kabulünü öngörmüş ve 
dıak görmüştür ona da karışmamak gerek. İza
fî olan meseleleri, genişletmek suretiyle altın
dan siyasî neticeler çıkarmaya lüzum ve mahal 
yoktur. Dileyen, tavanda 2İ5 000 lira teberruda 
bulunur ve dilediği partiye bulunur; dileyen hiç 
teberru da bulunmaz; kimse de niye teberruda 
bulunmadın demez. 

Düzenleyici ve zamanın şartlarına, uygun 
•düşmesi için ortaya konulmuş bir hükümdür; 
iltifat buyurulmasını istirSham ederim efendim, 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca 
söz isteyen saym milletvekili 1. Yok. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 71 
imci maddesinin 2 nci fıkrasını değiştiren madde 
2'nin reddini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu efendim!.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — 'Komisyon önergeye katılma
maktadır. önergenin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul .edilmemiştir efendim. 

2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü. maddeyi okutuyorum efendim. 
Kaldırılan hükümler : 
Madde 3. — 13 . 7 . 1365 tarih ve 648 sayılı 

Siyasî Partiler Kanununun 34 ncü maddesi, 65 
nci maddesinin 1 nci fıkrası 3 numaralı bendinde. 
yazılı «önseçime veya» ibaresi ile 66 nci madde
sinin 2 numaralı bendinin 4 ncü fıkrasında ya
zılı «ve önseçim» ve «>veya önseçim» ibareleri 
ile 81 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili!. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 4. — 25 Mayıs 19161 tarihli ve 306 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
11964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun birinci mad
desinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 
Mayıs 1951 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu Üyelerinin. Seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince. Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çiminde de uygulanan ve 13 . 7 1965 tarih ve 
'648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 128 nci 
maddesi ile tümü, 14 . 7 . 1965 tarih ve 65)6 sayı
lı Kanunla da 1 nci fıkrası değiştirilen, 15 nci 
maddessi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Siyasi partilerin adaylarını tespit etmeleri : 
Madde 15. — Siyasî partiler, aday tespitleri

ni ve adaylarının listelerdeki sıralarını demok
ratik kurallara uygun ve. kendi tüzük ve yönet
melikleri dairesinde,- seçim kurallarının deneti
minde yapılacak aday yoklamasında, oy verme 
'gününden önceki kırkikinci gün tespit ederler. 

Siyasî partilerin yetkili organ veya kurul 
veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayla
rın sırasının tespit edilmesi konusunda, kanuni 
ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan 
hükümler saklıdır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

4 ncü maddeyi tekrar okutup, oylarınıza arz 
edeceğim. 

(4 ncü madde tekrar okundu)' 
BA.ŞKAN —. Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. 
•Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
5 nci Maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — 2İ5 Mayıs-19'61 tarihli ve 306 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
il'364 tarihli ve 447 sayılı Kanunun birinci mad
decinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 
(Mayıs 19İ6İ1 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince, Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
seçiminde de uygulanan ve 14 . 7 . 1965 tarih 
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ve 6i5l6 sayılı Kanunla 1 nci fıkrası değiştirilen 
19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Adaylar için müracaat : 
Madde 19. — Milletvekilliği adaylığı için oy 

verme günlünden önceki otuzyedinci gün saat 
17,ÛQ'ye kadar müracaat edilir. 

[Bir seçimde bağımsız aday olarak müracaat 
edenlerin, daha önce aynı seçim için herhangi 
bir siyasî partiden aday yoklamasına katılma
mış olması gereklidir. 

Milletvekilliği adaylığı için yapılacak müra
caat, adayın, milletvekili seçilmek istediği çev
remin İl Seçim Kurulu Başkanlığına, bu kanu
nun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz 
•olduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Kurul 
Başkanlığı, müracaatın alındığına dair bir bel
iğe verir, müracaatı ilân eder ve derhal Yüksek 
Seçim Kuruluna -bildirir" . 

iSiyasî Partiler tarafından müracaat, seçime 
(katılacakları çevrelere ait aday listelerinin, ge
nel merkezleri tarafından, yukardaki süre için
de Yüksek Seçim Kuruluna alındı belgesi kar
şılığında verilmesi suretiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları derimi il . se
çim kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu 
ibütün müracaatları, il seçim kurulları da kendi 
çevrelerine aidolanlan, alışılmış araçlarla, geçi
ci olarak ilâ<n ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili1?.. 

'Sayın Eroğan, buyurunuz efendim. 
NURİ ERO&AN (İstanbul) — Sayın üyeler, 

bu konuya biraz evvelki konuşmamda da temas 
etmiştim, ama mühim gördüğüm için tekrarla
mak mecburiyetini hissediyorum. 

*Bu maddenin ikinci fıkrası; «Bir seçimde 
bağımsız aday olarak müracaat edenlerin, da-
iha önce aynı seçim, için herhangi bir siyasî par
tiden aday yoklamasına katılmamış olması ge
reklidir;:-) demektedir. Bu müstakil adaya tev
cih edilen bir husus. Evet Türkiye'de partiler 
demokrasisi vardır. Binaenaleyh, onu taihrilbe-
decek her teşdblbüsü enlemek lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlar, Ahrar Fırkası dahil, 
Türkiye'de kurulmuş bütün siyasî partilerin tü
züklerini; ilk yapıldığı andan, sonuna kadar ge
çirdikleri bütün safahatı, tetkik ettim. Hepsi 
son derece demokratik bir hüviyetle kurulmuş-
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la.rdır. Ama her konlgrede o lidere bağlılık, üs
te tehaiyyet makası işlemiş; her konlgrede de
mokrasiden biraz kesilmiş, yönetim kadrosu hâ
kim olmuş, partiler demokrasisi yerime, yöneti
ciler demokrasisi gelmiş; daha sonra da, hele o 
lider hükümete de geçerse, o zaman lider demok
rasisi olmuş. Tarihte misali var, değişmez genel 
başkan haline gelmiş İsmet Paşa.. Bu, tüzük ta
dili ile yapılmış. 

Şimdi, bütün bunlar, böyle bir haksızlığı ya
ratmak için selbep teşkil etmez. Hiejbir suretle 
(demin de Söylediğim gilbi) bu döküntülerden 
istifade edilmesi taraftarı da değilim. Ama par
tinin içinde demokrasinin tesisine çalışmak lâ
zım geldiği kanısındayım. Bu maddeyi buraya 
koymak (ıgene tekrarlıyorum şahsî kanaatim-
dir) Anayasaya aykırıdır, seçilmek isteğini, 
(hakkını kösteklemektedir. 

Bir önerge takdim ediyorum, iltifat görme-* 
yece-ğini de biliyorum; ama vazife olarak bu işi 
yapmaya yine devam edeceğim. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon 
•sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — Sayım Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

iSevk edilen madde, siyasî hayatımıza, önem 
ve değer verdiğimiz bir ahlâkilik getirmektedir. 
Gerçekten demokrasinin de, hukukun da teme
li ahlâka dayanır. Bir siyasî partiye müracaat 
ederek, aday yoklamasına girdikten sonra, o 
secimler için, kişinin, birkaç gün sonra müstakil 
aday hüviyeti içinde, 3 gün evvel yoklamasına 
katıldığı ve ona takaddümen propagandasını 
yaptığı bir siyasî partinin karşısında vaziyet al
ması, evvelâ kamuoyu bakımından, halk bakı-
mındfn, seçmen vatandaş bakımından çok büyük 
tenakuz teşkil etmektedir. Bu, siyasett adamına 
olan itimadı sarsmaktadır. Siyaset adamının, sö
züne güvenilmeyen, davranış saygı to-pla.rn.ayan 
ıbir hüviyet içinde olması mânası taşımaktadır. 
Bumu ta-yhih ötmek için, fevkalâde önemli bir 
madde olarak sevk edilmiştir ve biz üzerinde 
ha i vasiye ti e durduğumuz bir espriyi madde 
r.ekline getirdik. Temeli ahlâk olmayan bir si
yaseti hiçbir partinin savunmamasını istiyoruz 
ve hep beraber diyoruz ki, inancı hangi istika-
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mette ise bidayetinden öyle başlasın ve o şekil
de devam etsin. 

Saygılar sunarım. > 
BAŞKAN — Sayın sözcü, bir dakikanızı ri

ca ediyorum, bir sual vardır. 
Sayın Doğan buyurunuz, sorunuzu sorunuz 

efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Saym Başkan, sa

yın Komisyon sözcüsünden sorum şudur: Aca-
iba görüşülmekte olan maddeye şöyle bir fıkra 
'getirmeyi düşünmezler mi? «Bir siyasî partiden 
milletvekili veya senatör olarak seçildikten son
ra parti değiştirdikleri takdirde milletvekilliği 
veya senatörlüğü düşer.» 

Maddenin ahlâkiliğinin en büyük yanı bu
rada olacaktır. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Sözcü. 
ÖEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFİ ÖZ-

TÜRK (Devamla) — Efendim, arz edeyim; ko
nu. bir Anayasa değişikliği meselesidir, Anaya
sayı değiştirmeden, tabiî kanunla bunu tedvin 
etme'k mümkün değildir: ama ahlâkilik bakı
mından bu ilkeyi takdir ve hürmete şayan bul
duğumu beyan ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğan. 
ıNURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Ba.ş^ 

kan, Sayın Komisyon sözcüsü «Bu bir siyasî ah
lâkilik getirmektedir» dediler. Madde, ile, kanun
la alhJâk gelmez; ahlâk-varsa, vardır. 

Bir adam yapılan yoklamanın doğru olma
dığına inanıyorsa ve bu yoklamanın doğru olma-
doğru yapılmışsa adaylığını koyar. 

Benim arzum şudur: Bu bir Anayasa Mah
kemesi meselesi olur, bir iptal yolu olur. Ben, 
he'nı Komisyon sözcüsü ve. hem de Başkanının 
(hukukî bilgilerine ve zekâlarımın,- kıvraklığına 
inanıyorum. Bunu böyle yapacaklarına ikisini 
aynı tarihe getirseler; bu suretle Anayasa Mah-
'kemesi iptalinin altına gitmekten kurtarırlar bu 
maddeyi. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek isteyen), sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır, okutuyo

rum efendim 
Sayın Başkanlığa 

i'19 ncu maddenin ikinci fıkrasının metinden 
çıkarılmasını arz ederini. 

İstanbul 
•Nuri Eroğan 
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BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katıl
mamaktadır. önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6 — 25 Mayıs 1001 tarihli ve '306 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 
İJ064 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 ne i mad
desinin 1 ne i bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 
Mayıs 1081 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçiminde de. uygulanan ve 13 . 2 . 19163 tarifti-ve 
13313 sayılı Kanunun 111 nci maddesi ile kaldırıl
mış bulunan 25 nci maddesi yerine, aşağıdaki 
madde, 25 Mayıs 1061 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa, 25 nci madde olarak 
eklenmiştir : 

Tercih oyu : 
Madde "25. — Seçmen, dilerse, birleşik oy pu

sulası üzerinde, oyunu kullandığı partinin liste
sinde yazılı adaylardan istediği kişiler hakkın
da tercihini, aşağıdaki esaslar dairesinde belir
tebil i,'. 

Seçmen tercih hakkını kullanıp kullanma
makta s eı-beştir. Ancak; seçmen, bu tercih hak
kını kullanmak isterse, birleşik oy pusulası üze
rinde adları yazılı adaylardan : 

a) İki aday buhıınan secim çevrelerinde 
bir aday için, 

lb)' 'Üç ve dört aday bulunan seçim çevrele
rinde iki' aday için, 

c) Beş ve altı aday bulunan seçim çevrele
rinde üç aday için, 

d)1 Yedi, sekiz, dokuz ve on aday bulunan 
seçim çevrelerinde dört aday için, 

e)' Onlbir, oniki, onüç ondört ve onbeş aday 
bulunan seçim çevrelerinde beş aday için, 

f) Onaltı, onyc.di, onsekiz, ondokuz ve yir
mi aday bulunan seçim çevrelerinde altı aday 
için, 

g) Yirmibir, yirmiiki, yirmiüç, yirmidört 
ve yirmi].)eş aday bulunan secim çevrelerinde 
yedi aday için, 

h)l Yirmialtı ve daha yukarı adayı olan se
cim çevrelerinde, sekiz aday için bu tercihini 
kullanması zorunludur. 
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Seğmen tercihini kullanmak istediği adayla
rı, (birleşik oy pusulasında oyunu kullandığı si
yasî parti listesinde yazılı aday adlarının hiza
sında bulunan dörtgen içine (X) işareti koymak 
suretiyle belirtir. 

Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan birleşik 
ıoy pusulalarının, seçmen tarafından kolaylıkla 
'o'kuîia'bilecek bir yerine, seçmenin tercih hak
ikim kullanıp kullanmamakta seribest olduğu ve 
hu hakkını kullandığı takdirde, o il seçim çevre
sinde kaç aday için tercih .işaretini kullanabile
ceği, belirtilmiş olur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye?.. Yok. 

6 n-cı maddeyi ve içerisindeki 25 nci madde
yi birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul'edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 3€<8 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 1 nci bendiyle değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerini in seçiminde de. uygulanan ve 13.2.1965 
tarih ve 533 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile 
yürtirlükten- kaldırılmış bulunan 26 nci madde
si yerine, aşağıdaki madde, 25 Mayıs 1961 tarih
li ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa, 
26 nci madde olarak eklenmiştir. 

Geçerli olan ve olmayan tercih işaretleri : 
Madde 26. — Dörtgenler dışına konulan ve 

hangi isim hizasında konulduğu belli olmayan 
tercih işaretleri ile, yukardaki maddede göste
rilen sayılardan eksik veya fazla olan tercih 
işaretleri geçersiz sayılır. Ve birleşik oy pusula
sı tercihsiz oy pusulası olarak; dikkate alınır. 

'Seçmen hanıgi partiye oy vermiş ise, tercihi
ni ancak o partinin adayları için belirtebilir. Bu
nun dışındaki tercih işaretleri geçersiz' sayılır 
ve bu gibi 'birleşik oy pusulaları, tercihsiz oy pu
sulası olarak işlem görür. 

'Birleşik oy pusulasında, bu maddeye aykırı 
olarak kullanılan tercih işaretleri dikkate alın
maz. Anıcak birleşik oy pusulası kanuna uygun 
olarak banılmış «Evet» mührünü taşıyorsa, ter
cihsiz oy pusulası gilbi işlem görür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye! . Yok. 
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I 7 ve 26 nci maddeleri müştereken oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

'8 nci maddeyi okutuyorum. 
'Madde 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
19164 tarihli ve 447 saylı Kamunun 1 nci madde
sinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci madde
si gereğince Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin se
çiminde uygulanan ve 13 . 2 . 1965 tarih ve 533 
sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle yürürlükten 
ıkaldırılmış olan 31 nci maddesinin 7 nci beındi 
yerine, aşağıdaki ibare, 7 nci bent olarak, 25 Ma
yıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçi
mi Kanununun 31 nci maddesine eklenmiştir : 

7. Siyasî parti adaylarımdan her birine ve
rilmiş bulunan tercih işaretinin sayısını, 

BAŞKAN — M'adde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili!. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 9. — 20 . 3 . 1968 tarih ve 10i3ı6 sayılı 
Kanunla 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanunuma eklenen ve Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygula
nan 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miş tİL* . 

'Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespi
ti : 

'Madde 33. — Siyasî Parti adaylarından aşa
ğıdaki şekilde tespit edilir : 

A) Yükse'k Seçim Kuruluma verilen aday 
liselerindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin 
kazandıkları milletvekillerinin sırasının tespiti
ne esas olur. Ancak, 32 nci madde gereğince her 
partinin kazandığı milletvekilliği sayısı tespit 
edildikten sonra, her parti için ayrı ayrı olmak 
üzere Yükse'k Seçim Kurulunca örneği tespit 
edilecek cetvele, 

1. Adayların adları, birleşik oy pusulasın
da her partinin aday listesindeki sıraya göre 
alt al ta. yazılır. 

2. İler adayın isminin hizasına aldığı ge
çe: li tercih işaretlerinin toplamı yazılır. 

3. Adayların adları hizasımJaki geçerli 
tercih işaretlerinin toplamı, aşağıda gösterileni 
miktarlara ulaşmadığı takdirde, o adayın top-

I ladığı tercih işaretleri dikkate alınmaz. 
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4. Adayların adları hizasındaki geçerli ter
cih. işaretlerinin toplamı, o seçim çevresindeki 
igeçerli oyların o seçim çevresinin çıkaracağı 
(milletvekili sayısına bölümü sonucunda buluna
cak Sayının üzerine ulaştığı takdirde 'bu miktar 
tercih işaretini almış bulunan adayların adları, 
her parti için ayn ayrı ve aldıkları bu miktar 
igeçerli tercih, işaretlerinin büyüklük sırasına gö
re ayrı bir sütuna yazılır. 

V 

Ancak bir siyasî partinin aldığı oy bu fıkra
da bulunan sayının altında kaldığı takdirde'; 
tercih oylarının geçerli olafbimıesi, bir adayın 
aldığı tercih oyu sayısının kendi partisinin al
dığı tüm oya oranının; 

2/13, 
1 ilâ 8 milletvekili çıkaran seçim çevresinde 

f 

8 ilâ 15 milletvekili çıkaran seçim çevresinde 
:1A 

15 ilâ 20 milletvekili çıkaran seçim çevresin
de 1/3, 

20'den yukarı milletvekili çıkaran seçim çev
resinde l/iHkıden fazla olması gerekir. 

Bu yazım sırasında, 1 3 . 7 . 19G5 tarifti ve 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31! nci madde
sinin ikinci fıkrası gereğince siyasî partilerin 
yetkili organ ve kurullarınca gösterilen adaylar, 
terciih işareti almamış veya yukarda gösterilen 
miktarlardan az kalmış olmalarına bakılmaksı
zın birleşik oy puisulaisında o siyasî parti listesin
de mevcut sıralarını aynen muhafaız'a ederler. 
Şu kadar ki,, bu adayların aldıkları geçerli ter
ciih işaretlerinin toplamı yukarıda gösterilen mik
tara ulaştığı takdirde, bunlar da, aldıkları ter
cih işaretlerinin büyüklük sırasına göre, bir 
lönceki fıkra gereğince düzenlenen cetvele dahil 
edilirler. 

Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nci 
madde gereğince partilere düşen milletvekilliği 
sayısı kadar milletvekili bu madde . gereğince 
düzenlenen listenin son sütununun başından iti
baren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

,B).' Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunabilirler. 

İl. seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir suretimi, o se
çim çevresinde derhal ilân'ettirir; diğer bir su
retini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapı
sına astırır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Eroğan 
buyurunuz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Teklifin tümü üzerinde yaptığım görüşmede 
bu maddeye de temas etmiştim. Bu terna şiarıma 
cevap veren Bayın Adalet Partisi 'Sözcüsü, benim 
tercihi reddettiğimi, bu surette Parlâmentoyu kü
çük düşürdüğümü söylediler. Ben getirilmiş olan 
bu şekliyle tercihin bir işe yaramadığını ve bir 
aldatma olacağını söyledim. Bir yığın da rakam. 
verdim. 

Muhterem arkadaşlar, 17 657 reyle aniilletve-
ki'M çıkaran bir yerde, 24 288 tercih oyunun lü
zumunu tileri sürerseniz, 'bunda bir samimiyet gö
rür müsünüz? 10 9% oy ile (bir milletvekili çıka
ran yerde 23 996 tercih, oyuna ihtiyaç Vardır der-
öomiz, 'bunda tercih oyuna itibar gösteriiyorum di
ye bir iddiada bulunabilir misiniz? 8 814 oy ile 
milletvekili çıkaran bir yerde 20 602 tercih oyuna 
ihtiyaç vardır (bir derece üste çıkm'ak için) der
seniz buna iltifat edilir mi? 

Muhterem arkadaşlar, takrir de verdim. Gece
nin bu geç 'Baritinde, fasla u^aima istemem; zan-
ııederimi dün de Komisyon müzackre yaparken 
bundan, daha ileri satlere rastlamış bu. Hiç hesa
ba kitia'ba sığmayan bir şekilde gelmiş. Bunun dü-
zellrllrocri lâzım; imanın 3 'defa ckudum, sadeeo 
kavramak için. Belki 'aptalını; ama 3 clefa oku
ma ihtiyacını duydum. Bunu düzeltmek de z'am'an 
isteyecektir. ŞOmelli Komiaycn maddeyil geri alam 
diye teklif te bulunuyorum. Ne zaman alacak, ne 
zaman tel'klk edecek, ne zaman Türk kamuoyunu 
tatmin edecek bir tercih SJİLIJCOIİ getirecek? Tek
rar ediyorum ben tercih ey unun, betaüısis hizmet 
etliği 'takdirde, yüzdeyüz, (bütün gönlümle taraf
tarıyım. Ama hıınun tatbik kabiliyeti oinıaaı şartı 
iio. 

Foreoy gayet iyi bilir. Biz İstanbul'da da
vulla.1, zurnalar çaldık. Büiün . gazeteler yandı. 
Üniversite gençliği sfikaieiaı^ı döküldük. Rauf Or-
kay'a kaç bin ıey topladık? Fere oy, nıüfsacle bu
yurun, bu tercih, oyunu getirmek demek dey İldir; 
tekrar ediyorum, bu yarılarla kamuoyu ile 'akvy 
etmekji'. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarımı, tümünde ele temas etınıişlûm, burada 
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merkez kontenjanı adayları, hesap yapılmak t>a.-
kımından 'tercih almak durumunda. Yani, <bdr lis
tenin içindeki merkez 'adaylarını ayırt edemez-
sirıiiz ve tercih oyu alacak. Tercih oyu aldığı za
man, iyi 'bir 'tercih, oyu alırsa, ileriye geçecek. 
İyi 'bir tercih oyu almazsa, yahut başkaları iyi 
bir tercih oyu alırsa onun yeri geriye de düşebi
lecek. Halbuki, burada konulan esasa göre düşme
yecek. Bu halka karşı çıkmak olur. H'alka arz et-
tiğinüz bir kimseyi halk tutmayacak, yahut az tu
tacak; buna rağmen genel merkez istiyor diye, 
biz tutacağız. Bunu demokratik kurallarla bağdaş
tırmaya imkân yok. Bu bakımdan bir önerge 
verdim. Bundan bu metnin çıkarılması lâzım. 

Merkez kontenjanı halka arz »edilmeden yapıla-
billiyorsa yapılsın. Zaten normal bir şey değil 
merkez kontenjanı. Normal demorkaıSide, herke
sin, gidip halka maharetini gösterip seçilmesi 
lâzım; halktan gücünü «alması lâzım. O zaıtıen 
anormal. Bir de getirip onun yeri oynamaz şe
kilde bir hüküm koyduğumuz zaman, halk üzerin
de, seçmen üzerinde, vatandaş üzerinde partiler 
hakkında müspet intiba bırakmaz. 

Demekki, siz merkezden seçtiniz gönderdiiniz. 
Am!a diyor ki, «Ben onu takdir ettim; o sizin tak
dir ettiğiniz gibi değil.» Genel merkez de, «Sizin 
takdir ettiğindz gibi görmüyorum.» diyor. Halkın, 
vatandaşın bu isteğine uymak lâzımdır, karşı çık
mamalı?: lâzımdır. 

Önergem var, iltifat •etmenizi istirham ediyo-
ranı. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurunuz. 
M. SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 

Teklifin tümü üzerinde grup adma yaptığım 
konuşmada da temas etmiştim, benden biraz ev
vel konuşan arkadaşlarım tekrar bu konuya te
mas etmemiş ve bunu ayrı bir istismar konusu 
yapmamış olsalardı ikinci defa olarak... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Ne istismarı, 
insaf edin. 

M. SALİH YILDIZ (Devamla) — ...ikinei 
defa olarak söz almak istemezdim. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Neyin istis
marını yapıyoruz gecenin bu geç saatinde. 

M. SALİH YILDIZ (Devamla) — Tümü 
hakkında yaptığımız konuşmada açıkça işaret 
ettik. Dedik ki, verdiğimiz müşterek bir öner

ge vardır. Bu önerge ile tercih oyunun oranla
rını, esaslarını yeni bir esasa bağlamış bulunu
yoruz. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Bekleyecek
tik, konuşmayacaktık, öyle mi?.. 

M. SALİH YILDIZ (Devamla) — Bir par
tinin, muayyen bir seçim bölgesinden almış ol
duğu geçerli oyların esas alınması, ondan sonra 
tercihin muteber olabilmesi için de muayyen 
oranlara bağlanması lâzımdır. Yani, bir parti 
muayyen bir seçim bölgesinde ne oy almış ise, 
kendisine kimler oy vermiş ise, onların tercihi 
esas alınacaktır. Başka partilere oy veren seç
menlerin, biraz evvel Sayın Eroğan'm temas et
tiği gibi, tercihleri dikkate alınmayacaktır diye 
uzun uzun izah etmiştik. 

Bu böyle olduğu halde, bu önerge henüz ko
nuşulmadan, başka bir husus ilâve etmek iste
miyorum. 

Sayın Reşit Ülker'e gelince; birtakım nokta
lara temas ettiler. Kendisi Partiler arası Komis
yonun bir üyesi idi.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhindey-
dim. 

M. SALİH YILDIZ (Devamla) — Bu ko
misyonda, parti meclisi üyesi olan diğer bir ar
kadaşı da vardı. Bugün önergemizin esasını teş
kil eden hususlar Partilerarası Komisyonda va
rılan mutabakatın bir ifadesinden, bir tekrarın
dan ibarettir ve kendi partisi, bugünkü konuş
mamdan çok daha ileri giderek, bunları müda
faa etmiş idi. Yetkili organlarından da böyle 
çıkmıştır. Böyle olduğu halde, Sayın Ülker'in, 
bu komisyon çalışmalarına hiç iştirak etmemiş, 
bu konulardan bihabermiş gibi söz almış olma
sına ve konuşmasına hayret ediyorum. 

Bu itibarla, önergemiz çerçevesinde bu mad
denin değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, C. H. P. Gru
bu adma buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; sizleri, Sa
lih Yıldız arkadaşıma cevap vermek için rahat
sız ediyorum. 

Salih Yıldız arkadaşım yanlış bir şeyi ifade 
ettiler, Partilerarası Komisyonda bir defa ben 
bu tezi savundum.. 
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EMİN PAKSÜT (Ankara) — Şahsen. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, bu tezi 

savundum. Kendimize göre zabıtlarımız var. , 
Ayrıca, Partilerarası Komisyonun bir muta

bakatı buraya gelmiş değil ki; arkadaşlarımız, 
kendileri bir önerge vermişler, ne bizim imza
mız var altında, ne bizim mutabakatımız var, 
hiçbir şey yok. 

Şimdi, bu da olmasa, başka, bir şey arz ede
ceğim; burada Sayın Paksüt var, kendilerini de 
şahit tutuyorum.. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Beni şahit tu
tarsanız, Salih Yıldız'm dediği gibi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Partilerarası 
Komisyonun bir esası var, orada bir mesele ko
nuşuluyor, bu.. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Artae ne de
di? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz öyle de
mek zorunda olabilirsiniz. Müsaade edermisiniz 
efendim? Ben anlatavım da, şahit gösteriyo
rum, ama şahidim dinlemedi efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Partilerarası Komis
yonda konuşulan hiçbir metin partileri bağla
madı ve bütün yazdığımız tebliğlerde dendi ki, 
«Taslak hazırlandı, yetkili organların takdirine 
sunuldu. Yetkili organlar ne karar verdi ise, o 
yapıldı.» Bunun başka türlüsü yok. Zannediyo
rum Salih Yıldız arkadaşım bu noktayı ihmal 
etmiş oldular. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, buyurunuz. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-

'kan, sayın üyeler; 
Biraz evvel konuşan Sayın Yıldız; «Benim 

bu hususta verilmiş önergem vardır, konuşma 
da yaptım1; binaenaleyh, bundan -evvel yapı
lan konuşmalar fuzulidir. ISaym Eroğan'in. de
diği gibi değil, herkes partisinin adayları ara
sında tercih yapacaktır» dediler. 

»Muhterem arkadaşlar, herkesin kendi par
tisi adayları arasında tercih işaretini kullana
cağı o kadar bediî ki, bunu burada söz konusu 
'etmekte mâna yok. Ben, sadece rakamlar ara
sındaki uygunsuzluğu, doğuracağı zorluğu ve 
tercihin bir fayda sağlayamayacağını misaller
le izah ettim1. Elbette biliyorum, adam Halk 
Partisine bir zait işareti, Milliyetçi Hareket 
Partisine bir zait işareti 'koyacak; olmaz bu iş. 
Tercih işareti o değil tabiî... 

• REFET SE'ZGİN (Çanalkkale) — «Zait» de
ğil, zarp. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Peki efendim 
yahutta eski Türkçe ile zarp. 

Şimdi bir nokta daha; Siayın Yıldız tümü 
üzerinde yapılan konuşmalar sonunda partiler-
larası mutabakattan bahsetti, Sayın Fersıoy ise 
çıktı dedi ki, «Biz geçici komisyonuz, bize bir 
teklif getirildi, onun üzerinde müzakeremizi 
yaptık, kararımızı verdik»1 Şimdi bu nereden 
çıkıyor? 

Efendim, kürsüye çıkarken biraz daha ha
zırlıklı olmak lâzımıgelir. 

Saygı'laıt sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asütay, buyurun efen
dim. 

BURHANETTİN A'SUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Memleketin ihtiyacı olan kanunların müza
keresinde, arkadaşlarımızın ım'addeleri ne tara
fa çektiğini (bir haftalık Meclis müzakeresin
de) tespit etmeye imkân (bulamadım. 

Biraz önce üzerinde uzun uzun müzakere 
yaptığımız 311 nci maddede, siyasî partilerin ge
nel merkezlerine % 5 oranında bir aday göster
me yetkisini vermeyi tespit ve kabul etmişiz. 

Şimdi kanun diyor 'ki, genel merkezin tes
pit ve tayin ettiği, listeye aldığı kişiler üzerin
de tercihli oy (kullanılırsa ona vermiş olduğu
muz sırada bir değişiklik yapılmasın. Neden ge
tirilmiş bu? Aday listelerinde yer alan, yalan 
söylemesini beceremeyen, parti politikası içine 
girmeyen, memle!ket hizmetinde yeterliliği tes-
rrt ndHen ve muhakkak Büyük Millet Meclisine 
gelmek suretiyle millet ve memleket hizmetleri
ne... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Yalan söyle-
ımesini bilmeyen ne demek ? 

BURHANETTİN ASÜTAY (Devamla) — 
Onu o nokta üzerinden söylemedim, yanlış an
laş ılım asm. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Biz yanlış 
anlamadık, siz yanlış telâffuz ettiniz. 

BURHANETTİN AİSUTAY (Devamla) — 
Kendisini tanıtabilmek maksadına dayalı; yan
lış ifade ettim, sürçülisin oldu, geriye aldım. 
Özür dilerim. Ben o maksatla söylememiştim, 
arkadaşlarım yanlış anladı. O söylediğim' (keli
meyi ıgeriye aldım. Özür dilerim. 
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iBu şekilde parti politikası içine girmeyen 
(kimseleri, genel 'merkez yeterli derecede göre
rek Meclise getirmeyi kabul etmiş. Diyor ki, bu 
arkadaş Meclise gelirse millete, memlekete ve 
partiye hizmet edecek. Bunun yerini değiştir
mek listem emiş. 

Bunun üzerinde endişe etmeye ihtiyaç yok. 
Bu noktayı arz etmek istedim. Yanlış söyledi
ğim, için gerisini getiremiyorum; beni mazur 
göreceğiniz inancı içindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAKSAN — Önergeleri okutuyorum efen
dim : 

-Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklifin 33 ncü maddesinin gerekçesi hak

kında vereceğim izahattan sonra i 

Aday listesinde kazananların sırasının, ter
cih oyu sayısına göre tespit edileceği prensibi
nin kabulüyle) maddenin buna göre yeniden 
düzenlenmek üzere komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
irfan İBaran 

İSayın Başkanlığa 
Teklifin 33 ncü maddesinin Komisyona iade

sini arz ve teMif ederim. 
istanbul 

Nuri feoğan 

Millet Meclisi lYüksek Başkanlığına 
6 numaralı çerçeve madde ile iljgili 306 sa

yılı Kanunun 33 ncü maddesindeki «Bu yazım 
sırasında 13 . 't . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 31 nci maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince siyasî partilerin yetkili organ 
ve kurullarca gösterilen adaylar, tercih işareti 
almamış veya yukarda gösterilen miktarlardan! 
azalmış olmalarına bakılmaksızın birleşik oy 
pusulasında o siyasî parti listesinde mevcut sı
ralarını aynen muhafaza ederler. Şu kadarki, 
bu adayların aldıkları geçerli tercih işaretleri
nin toplamı yukarıda gösterilen miktara ulaş
tığı takdirde, bunlar da, aldıkları tercih işaret
lerinin büyüklük sırasına göre, bir önceki fıkra 
gereğince düzenlenen cetvele dahil edilirler.» 

istanbul 
iHeşil; Ülker1 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin Geçici 

Komisyonca kabul edilmiş olan (çerçeve mad
de 9'un) siyasî parti adaylarından seçilenlerin 
tespiti ile ilgili bulunan 306 'Sayılı Milletvekili 
(Seçimi Kanununun değiştirilen ve Cumhuriyet 
ıStenatosu üyelerinin seçiminde de uygulanan 
33 ncü maddesinin metnindeki 4 ncü (bent ye
rine aşağıdaki ımetnin kabulünü, arz ve teklif 
ederiz. 

4. Adayların adları 'hizasındaki geçerli ter
cih işaretlerinin toplamı, adayın listesinde hu-
lunduğu siyasî partiye o seçim 'Çevresinde ve
rilmiş bulunan geçerli oyların, 

a) İtki, üç, dört ve beş milletvekili çıkaran 
seçim çevrelerinde yarısına, 

h) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve on milletve
kili çıkaran seçim çevrelerinde üçte 'birine, 

c) lOn'bir, oniki, onüç, ondört ve onbeş mil
letvekili çıkaran seçim çevrelerinde dörtte bi
rine, 

d) (Onaltı, onyedi, onsekiz, ondokuz ve yir
mi milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde beşte 
birine, 

e) İYirmibir ve daha çok milletvekili çıka
ran seçim çevrelerinde altıda birine, 

Veya daha fazlasına ulaştığı takdirde bu 
miktar tercih işaretini almış bulunan adayla
rın adları, her parti için ayrı ayrı ve aldıkları 
geçerli tercih iaşretleri toplamlarının büyük
lük sıralarına göre ayrı bir sütüne yazılır., Şu 
kadar ki, bir adayın aldığı geçerli tercih işa
retlerinin toplamı beşjbinden az ise, tercih işa
retleri dikkate alınmaz. 

Bu yazım sırasında, 13» . fJÎ . 1965 tarih ve 
'648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31 nçi 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince siyasî parti
lerin yetkili organ ve kurullarınca gösterilen 
adaylar, tercih işareti almamış veya yukarıda 
gösterilen miktarlardan az almış olmalarına 
(bakılmaksızın birleşik oy pusulasında o siyasî 
parti listesinde mevcut sıralarını aynen muhafa
za ederler. Şu kadar ki, bu adayların aldıkla
rı geçerli tercih işaretlerinin toplamı yukarıda 
gösterilen miktara ulaştığı takdirde, bunlar da, 
'aldıkları tercih işaretlerinin büyüklük sırasına 
göre, bir önceki fıkra gereğince düzenlenen cet
vele dahil edilirler. 

335 — 
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Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nei1 

ımadde gereğince partilere düşen milletvekilli
ği sayısı kadar ımilletvekili hu madde gereğinee 
düzenlenen listenin son sütununun başından iti-
ibaren sayılmak sureti ile seçilmiş sayılır. 

A. İP. Grup C. G. P. Grup 
Baişkanvekilleri Başkanvekilleri 
Nahit Menteşe iSaliti Yıldız 

Cihat Bilgehan ISezai Orkunt 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecele
rine göre oylarınıza arz ediyorum. 

(Konya Milletvekili İrfan Baran'in önergesi 
tdkrar okundu) 

BAŞKAN — Saym İrfan Baran'ın önergesi
ne Komisyon katılıyor mu "I 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERİSOY (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Kakmıyorsunuz. 
Komisyon, Sayın İrfan Baran'ın önergesine 

katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate 
alınmasını kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Ka'bul' edilmemiştir. 

(Sayın Nuri Eroğan'm da önergesi aynı ma-
Shiyettedir ama, işleme koyacağım. 

(İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın öner
gesi tekrar 'okundu) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan'm, hiçbir 
beyanda bulunmaksızın maddenin Komisyona 
iadesi talebine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Hayır. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker'in önergesi
ne Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Hayır. -

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Saym Reşit Ülker'in önergesine Komisyon 

katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Aydın Milletvekili Nahit Menteşe, Balık
esir Milletvekili Cihat Bilgehan, Van Milletve
kili Salih Yıldız ve istanbul Milletvekili Sezai 
Orkunt'un önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saym Menteşe, Bilgehan, Yıl
dız ve Orkunt tarafından verilen önergeye Ko
misyon katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Efendim, mü
saade ederseniz, bir karışıklığa sebebiyet veril
memesi için ufak bir açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — 33 ncü madde 
iki bentten müteşekkildir; (A) ve (B) bentle
ri. Bu takrirde sadece (A) bendinin 4 ncü fıkra
sı değişikliğe uğramaktadır, diğer hükümlerin 
aynen kaldığı anlaşılmaktadır. Bu şekli ile ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Ben, Komisyonun beyanını tav
zih edeyim: önerge, (A) bendinin 4 ncü fıkra
sının tâdiline mütedairdir. Komisyon bu şekli 
ile katılmakta olduğunu ifade ediyorlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor. 
Maddeyi tâdil şekli ile oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — 26 .4 .1961 tarih ve 298 sa
yılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki Kanunun 52; ve 54 ncü mad
deleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Radyolarla propaganda : 
Madde 52. — özel kanunlarındaki hükümler 

saklı kalmak üzere, seçimlere katılan siyasî par
tiler, oy verme gününden önceki 7 ncr günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 
18,00'e kadar radyolarla propaganda yapabilir
ler. 

Bu konuşmalardan ilki 20 dakikayı ve bun
dan sonrakileri günde 10 dakikayı aşamaz. 

Siyasî partiler radyolarda ilk konuşmaların
da seçim beyannamelerini izah ederler. 

Radyo konuşmaları Türkiye'deki bütün rad
yo postalarıyle aynı zamanda yayınlanır. 

Radyolarda yayınlanacak propaganda ko
nuşmalarının hergün hangi saatte, hangi parti 
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adına yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televiz
yonları tarafından haber yayınları sırasında, 
önceden duyurulur. 

Radyolarda yapılacak propaganda yayınla
rının, Anayasa ilkelerine uygun, tanı bir taraf
sızlık ve eşitlik içinde yapılması, Yüksek Se
çim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu tarafından sağlanır. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. 

Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım ; 
Bu 52 nci maddede, tümünde de arz ettiğim 

biçimde, sebebi belli olmayan, gerekçesi belli ol
mayan bir değişiklik yapılmış ve 15 nci günde 
başlayan propaganda 7 nci güne alınmak sure
tiyle, 14 günlük süre 7 güne indirilmiştir. Yük
sek Seçim Kurulu kararına göre, oy verme gü
nünden bir gün evveline kadar propaganda ya
pılması kabul edildiğine göre konuşuyorum. 

Şimdi, gene tümünde ifade ettiğim gibi, ka
muoyu önünde siyasî partiler fikirlerini söyle
yecekler ve kamuoyu oluşacak. Seçim propagan
dasının temeli bu. Bunun kısıtlanması, sürenin 
indirilmesi, kamuoyundan kaçmak anlamına ge
lir. Yani demek ki, kamuoyu önünde konuşa
cak olan partilerin etkili sözleri var ki, bu söz
lerden kurtulmak için 14 gün 7 güne indirili
yor. Bunu başka türlü anlamava imkân yoktur 

Demin de ifade ettim. 1950 kanununda bu 
süre 7 gün idi... 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Eskisi gi
bi muhafaza ediyoruz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım «eskisi gibi muhafaza ediyoruz» di
yorlar, şâyânı şükrandır. Bir geriye gidişten... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet, 
evet düzeltilecek, eski haline gelecek. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet... Eski 
haline geleceğini ifade ediyorlar. Eski haline 
geleceği için memnunluk duyuyorum, yalnız bir 
şey ilâve etmek istiyorum : 

Bu madde, televizyonun da konması, monte 
edilmesi ilâzımgelen bir maddedir. O da ka
muoyunu oluşturan bir araçtır ve demin de ifa
de ettiğim gibi, televizyonun olduğu yerde va
tandaş, televizyon saatinde radyoyu katiyen aç
mıyor. Zaten teknik olarak mümkün değil, hem 

televizyonunuz açık olacak, hem de radyonuz 
açık olacak. İkisini birden dinlemeye imkân 
yok. Televizyon konusunda Partilerarası Ko
misyonda da esas itibariyle birleşilmişti. Bütün 
medenî demokratik ülkelerde; de bu kullanılıyor. 
Zaten bir noktada anlaşamamıştık; televizyon
dan istifade miktarında C. H. P.'nin görüşü ile 
iktidar partilerinin görüşü arasında fark vardı. 
Asgarisini getiriyorlardı. Benim önergemde te
levizyon da vardır. Televizyonun da buraya 
konması doğru, yerinde ve demokratik olacak
tır. Eğer kamuoyundan uzaklaşmak istemiyor
sak, ondan kaçmak istemiyorsak televizyonu da 
koymamız gerekir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, buyurun. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
52 nci madde, seçimlere tekaddüm eden gün

lerden 14 gün evvel veya bu metindeki gibi 7 
gün evvel siyasî partilerin radyolardan, televiz
yonlardan kendi seçim beyannamelerini veya 
seçimlerde halka vadettikleri hususları ilân etme 
durumunu tanzim etmektedir. 

Esasen, Türkiye'de seçimlerin bitmesi ile be
raber bir siyasî tansiyon yeniden arttırılmaya 
başlanıyor. Seçimler yapılıyor; kazanan ikti
dara geliyor, kaybedenler, yani muhalefet sanki 
yeni bir seçim varmışçasma, memleket tansiyo
nunu ayakta tutmak için ne mümkünse yapıyor. 
Bu 14 günlük veya 7 günlük müddet içerisinde, 
siyasî partiler kendi programlarını, tüzüklerini,-
yapmak istedikleri hizmetleri halka duyura
caklar da efkârı umumiye ona göre aydınlana
cak, tercih ettiği siyasî partiye reyini verecek, 
seçim sonuçlanacak. 

Dünyanın her yerinde bu böyledir belki ,ama 
Türkiye'de bir özellik vardır. Türk siyasî ha
yatı, Türk siyasî partileri bir türlü seçimin bit
tiği günü kabul etmezler. Seçim biter, ertesi 
günü daha Hükümet kurulmamıştır, muhalif 
partiler hâlâ bütün vatan sathında radyolarla, 
gazetelerle devamlı olarak siyasî tansiyonu ayak
ta tutarlar. 

Onun için müddet ha 14 gün olmuş, ha böyle 
olmuş, mühim değildir. Aslında pür - hukuk 
açısından, bütün siyasî partileri aynı şekilde rad
yodan faydalandırmak doğru değildir. Bir 
memlekette reylerin % 52'sini alan bir iktidar 
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on veya yirmi dakika konuşacak, % 5 rey veya 
% 1 rey almayan, Parlâmentoda bir kişi ile tem
sil edilen bir siyasî parti, aynı şekilde radyoda, 
televizyonda çıkacak, o iktidarı icraatından 
ötürü tenkit edecek. Hem nasıl?... Mesuliyetsiz 
alabildiğine serbest, «Marabalar, işçiler, çiftçi
ler...» diye başlayacak, memleket tansiyonunu 
ayakta tutacak. Bu, ne hukuk ne adalet bakı
mından uygundur. 

Düşününüz ki bugün Türkiye'de sekiz siyasî 
parti seçime giriyor. Sekiz siyasî parti karşı
sında iktidar grubu olarak Güven Partisi ile 
Adalet Partisi var. Diğer altı parti sabahtan 
akşama kadar bu iki siyasî partiye veryansın 
edeceklerdir; 60 dakikaya 20 dakika... Adalet 
bunun neresinde muhterem milletvekilleri? 

Tıpkı, partilere maddî yardım yaptığımız gi
bi, her siyasî parti memlekette aldığı rey nispe
tinde temsil edilmeli, radyodan böyle faydalan
dırılmalıdır. Yoksa, % 21 rey alın, çıkın, % 52 
rey alan parti kadar konuşun ve fikrinizi yay
maya çalışın. Bu, hak ve nasafete uygun değil
dir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Devlet radyosunda seçime takaddüm eden 

günlerde seçim propagandası yapılacak. Bugün 
Türkiye'de sekiz parti var, seçime girmek üzere
dir. 

Şimdi, seçimlerde eşit ve âdil bir şekilde ha
reket edebilmek için bu maddede bir tadilât 
yapmak lâzımdır. Nasıl ki Anayasada değişik
lik yaptık; «Gensoruyu on milletvekili veya 
Mecliste grubu olan partiler verebilir» diyorsak, 
«Meclis araştrımasmı on milletvekili verebilir» 
diyorsak, burada da Devlet radyosundan fay
dalanacak partilerin de ya Büyük Millet Mecli
sinde grubu olacak, veya 1969 seçimlerinde mu-

• teber oyların % 5'ini almış olacak. Aksi takdir
de bütün partiler Devlet radyosunu kullanırsa 
eşitsizlik olur. 

Bu bakımdan bir önerge verdim, takdir Yüce 
Meclisindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, buyurun. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddeden kasıt, partilerin radyolarda 
prensiplerini izah etmek midir, yoksa 1969 yılın
da gördüğümüz gibi, iktidar partilerine sövmek 
imkânını vermek midir? 

1969 seçimlerinde, bir tarafta iktidar partisi 
yaptıklarını, yapacaklarını izah ederken, öbür 
taraftan muhalefet partileri devamlı olarak 
60 - 70 dakika iktidar partisine küfür ettiler. 
Bunu Türk Milleti tasvip etmemiştir ve etmeye
cektir de. Ve biz, bunu gördüğümüz içindir ki, 
52 nci maddeyi bu hale getirmiş bulunuyoruz. 

Aziz milletvekilleri, kamuoyundan kaçmak 
mevzuubahis edildi. Adalet Partisi, kamuoyundan 
kaçmak diye bir şeyi kabul etmez. Bunu söyleyen 
arkadaşım her halde kamuoyundan kaçmayı ken
di partisi bakımından söylemiştir. Biz kamu
oyunun içine giren ve yarın kamuoyuna bunu 
götürecek bir partiyiz. Kamuoyundan kaçmayı 
eğer kabul edersek, radyodan tamamen konuş
mayı kaldırmamız lâzım. Ancak, biz, radyodan 
küfürü kaldırmanın çaresini aramaktayız. 

Onun için, maddenin aynen kabulünde Türk 
Milletinin ahlâkı bakımından fayda vardır. Böy
le kabul edilmesini hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Evvelâ meseleyi şu pür - hukuk açısından 

ele alalım. Dedi ki sayın konuşmacı; «pür - hu
kuk açısından ele alırsak, bu adaletsizlik olur.» 
Neden? «Çok sandalyeye sahip bir parti ile az 
sandalyeye sahip diğer bir partiyi denk tutmuş 
oluyorsunuz bu hakta.» derler. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyin bir başlan
gıcı vardır; haftanın, ayın günün. İktidarın da 
başlangıcı vardır, o seçimdir. Kimin iktidar ola
cağı o gün tâyin edilecektir. 

Öyle olunca, bu yarışa giren partileri, daha 
önceden bu gelecekmiş gibi bir hale, bir imkâna, 
bir fırsat fazlalığına sokmakta mâna yok. O gün 
hepsi bir hizaya gelecekler, yarış başlayacak, 
kim kazanırsa o olacak. «Efendim, fazla san
dalyeye sahip...» Fazla sandalyeye sahip olanı 
zaten tatmin ediyor millet, iktidar yapıyor onu. 
Ondan sonra da başka nimetlerden istifade ede
cek. 

Radyoda seçimler için propaganda yapılır
ken, hepsinin süresinin aynı ve eşit olması lâ-
zımgelir. 
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Efendim, küfür mü ediyorlar? Onun yolu 
başkadır; Radyo vatandaşı rahatsız ediyor
muş... Radyosunu kaptır; ikinci il radyosu var, 
açar onu dinler. 

Türkler, siyasette de mucize göstermiştir ar
kadaşlar; hiç kimsenin aklına gelmediği bir za
manda, 14 Mayıs 1950'de iktidar değişmiştir. 
Yapılacak seçimin ne şekilde tecelli edeceğini 
Allahtan başka kimse bilemez. Şimdiden şu par
ti azdır, küçüktür, bu parti yoktur, vardır, hi
kayesiyle çoğunluğa daha büyük imkânlar sağ
layacak şekilde bir kanun hazırlarsanız, o zaman 
derim ki size; yarın şikâyetçi olacağınız şeyden 
bugün memnunluk duymayın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu, buyurun. 
(BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

N Kanunun 52 nci maddesi ve bundan evvelki 
hükümler her partiye radyoda aynı süre konuş
ma hakkı tanımaktadır. Bugün siyasî hayatı
mızda birçok parti vardır. Bu altı parti onar 
dakikadan altmış dakika konuşur, bunların bü
tün hücumuna iktidar partisi on dakika ile ce
vap vermek mecburiyetiyle karşı karşıya bıra
kılır. Muhterem arkadaşlarım, bu, eşitlik pren
siplerine tamamen aykırıdır. Komisyonlarımız
da partiler nasıl kuvvetleri oranında temsil edi
liyorsa, radyodaki konuşmalarda da partiler 
kuvvetleri oranında konuşmalı ve onlara o nis
pette söz hakkı tanınmalıdır. Bu yalnız bizde 
böyle değil; İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da 
bu şekildedir. Bizde de böyle olması gerekmek
tedir. Bir kimseyi, hakkı olmadığı halde diğer 
hakkı olan parti ile aynı miktarda konuşturmak 
eşitlikle bağdaşamaz. 

Saym arkadaşlarım, Sayın Eroğan biraz ev
vel burada şu husustan bahsettiler ve «Bu, eşit
lik prensiplerine aykırıdır.» dediler. Ama par
timizde bulunduğu zamanlar bu şekilde konuş
mamakta idiler. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Yok öyle bir 
şey. (A. P. sıralarından «Var, var» sesleri) 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Çıkarın za
bıtları, çıkarın... Eroğan hakikatler dışında ko
nuşmaz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Bi
naenaleyh, bendenizin bu mevzuda bir önergesi 
vardır. Bu önergemde, «Partiler seçimlerde 

aldıkları oy nispetinde veya mevcut milletvekil
leri nispetinde konuşma hakkına sahip olmalı
dır» şeklinde değişiklik talep etmekteyim. Yal
nız, önergemi, «aldıkları oy miktarı ile» değil, 
«işgal ettikleri sandalye adedine göre» değiştir
mek suretiyle Başkanlığa vermiş bulunuyorum. 
Kabulünü istirham ederim. Asıl eşitlik, adalet 
buradadır. İngiltere'de Fransa'da ve Alman
ya'da bu şekildedir. Bizde de böyle olması ge- € 
rekmektedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin ve baş

lığının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
ririm. İstanbul 

Reşit Ülker 

Radyo ve televizyonla propaganda : 
Madde 52. — Özel kanunlardaki hükümler 

saklı kalmak üzere, seçimlere katılan siyasî par
tiler, oy verme gününden önceki 15 nci günden 
itibaren oy verme gününden önceki gün saat 
18,00'e kadar radyo ve televizyonlarla propa
ganda yapabilirler. •"•'•'•'.-

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan 
sonrakileri günde 10 dakikayı geçemez. 

Konuşmalar Türkiye'deki bütün radyo ve te
levizyon postaları ile aynı zamanda yayımlanır. 
Yayınların her gün hangi saatte, hangi parti 
ı:lma yapılacağı Türkiye radyoları ve televiz
yonu tarafından haber yayınları sırasında, önce-
len duyurulur. 

Saym Başkanlığa 
52 nci maddedeki (... gününden önceki 7 nci 

gününden itibaren) ibaresinin (gününden önce
ki 15 nci gününden itibaren) şeklinde tadilini arz 
ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
52 nci maddeye 
Partilerin aldığı oy veya milletvekili adedi 

nispetinde konuşma hakkı tanınması hususunun 
eklenmesini arz ederim. Saygılarımla. 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin, Seçim

lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki 298 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde 
değişikliği öngören ve Geçici Komisyonca kabul 
edilmiş bulunan 1 nci fıkrasının, Yüksek Seçim 
Kurulunun 26 . 9 . 1961 günlü ve 184 sayılı Ka
rarma uygun olarak aşağıdaki şekilde kabulünü 
arz ve teklif ederiz : 

Madde 52. — Fıkra 1. (Özel kanunlarında
ki hükümler saklı kalmak üzere, seçimlere katı
lan siyasî partiler, oy verme gününden önceki 
12 nci günden itibaren oy verme gününden önce
ki gün saat 18,00'e kadar radyolarda propagan
da yapabilirler.) 

A. P. Grup Başkanvekilleri 
Aydın Balıkesir 

Nahit Menteşe Cihat Bilgehan 

C. G. P. Grup Başkanvekilleri 
Van İstanbul 

Salih Yıldız Sezai Orkunt 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin 52 nci maddesinin matlabımn (Rad

yolarla ve televizyonlarla propaganda) şeklin
de değiştirilmesi ve, 

(Siyasî partiler propaganda devresinde 10'ar 
dakikadan üç defa tetelevizyonlarla propaganda 
yapabilirler. Bu propagandaların yapılacağı 
gün ve saati, TRT Genel Müdürlüğü siyasî par
tilerle temas ederek tespit eder.) fıkrasının 
3 ncü fıkra olarak eklenmesini arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen Siyasî ve Seçimlerle ilgili kanun 

tadil teklifinin 52 nei maddesinin sonuna aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Madde 52. — Partilerin radyo ile propagan
da yapması Millet Meclisinde grup kurmuş veya 
1969 seçimlerinde % 5 oy almış olmasıyle müm
kündür. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
iGörüşülmekte olan «Siyasî Partiler Kanunu 

ile, Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun teklifi» nin 10 ncu 
maddesiyle değiştirilen 26 . 4 . 1961 tarih ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanunun 52 nci mad
desine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

Bu kanunun 183 ncü maddesi uyarınca mu
temetlere verilen avans miktarı, gerekli ve ge
cikmesinde sakınca olan hallerde, 11 veya İlçe 
Seçim Kurulu Başkanının tasvibi ile onbeşbin 
liraya kadar çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in okunan 
önergesine Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in önergesine 
Komisyon katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Nuri Eroğan'm «gününden önceki 
15 nci günden itibaren» deyimine Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan'm okunan 
önergesine Komisyon katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun okunan öner
gesine Komisyon katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Saym Bahattin Uzunoğlu'nun 
önergesine Komisyon katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 
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Sayın Nahit Menteşe, Bilgehan, Sezai Or-
kunt ve Sayın Yıldız'm önergelerine Komisyon 
katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe, Sayın Bil
gehan, Sayın Yıldız ve Sayın Sezai Orkunt'un 
önergesine Komisyon katılmaktadır. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Nuri Eroğan'm «Televizyonlarda da 
propaganda yapılmasına» mütedair olan önerge
sine Komisyon katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) —, Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan'm okunan ikinci 
önergesine Komisyon katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Hüsamettin Başer'in önergesine Ko
misyon katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Başer'in önergesine Ko
misyon katılmamaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Dikkate alınma
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Sabri Keskin'in önergesine Komisyon 
katılıyor imu efendim *? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Keskin'in önerge
sine Komisyon katılmaktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Başkan, 
Keskin'in önergesi ne ile ilgili ? 

BAŞKAN — Okuduk efendim, mutemetlere 
verilen yetki hakkında, 183 ncü madde ile ilgili. 
Tekrar okutayım muttali olunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFİ ÖZ-
TÜRK (Eskişehir) — 3 bini 15 bine çıkarıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin'in önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
maktadır. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, kabul buyurduğunuz iki tadil öner
gesinin tadili şekliyle oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum. 

Yayın zamanının tespiti : 
Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu Radyo

larda yayın için müracaat eden partilerarasm-
da, bunların birer temsilcisi ile, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu temsilcilerinin önünde 
ad çekerek, yayın zaman ve sıralarını tâyin eder. 
Bu ad çekme, oy verme gününden en az 20 gün 
önce yapılır. Radyo yayınlarının başlangıç saati, 
partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkânları 
gözönüne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca ka
rarlaştırılır. Radyo yayınları en geç saat 
21,30'a kadar devam eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye i . Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başaknlığma 

298 sayılı Kanunun 54 ncü maddesi aşağıda
ki biçimde değiştirilmiştir. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, radyo 
ve televizyonlarda yayın için müracaat eden par
tiler arasında, bunların birer temsilcisi ile Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdür
lüğü temsilcilerinin önünde ad çekerek, yayın 
zaman ve sırasını tâyin eder. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN — Sayın Reşit . Ülker'in . okunan 
önergesine Komisyon katılmamaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum : Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

54 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi tekrar okutuyorum. 
(10 ncu madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 59. ncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Şu kadar ki ; parti tüzükleri ve yönetmelik
leri, parti kongreleri için ilânın gazete ile yapıl
ması şartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter 
sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hallerde 
1 nci ve 2 nci toplantı arasındaki süreyi de azal
tabilecek bir şekilde tespit eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki 6 ve 7 nci 
geçici maddeler eklenmiştir : 

Geçici madde 6. — Bu kanunun yayımlandı
ğı tarihte mevcut olan siyasî partiler, bu kanu
nun yayımlanmasından başlayarak bir ay içinde 
tüzük ve yönetmeliklerinin, aday yoklamasına 
ilişkin hükümlerini merkez karar veya merkez 
yönetim organlarının kararı ile düzenler. 

BAŞKAN — Geçici madde 6 üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçücıi madde 7. — Bu kanun yürürlüğe girdi-
ğ>i tarihte mevcut siyasî partilerin 'geçmiş yıllara 
•ait 'gelir ve 'giderlerini bildirmelerinde ve Anaya,-
sa Mahkemesince henüz intacedilmemliş bulunan 
malî denetimlerine ilişkin işlemlerde, bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurunuz 'Sayın Öztürk. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEYFl ÖZ

TÜRK (Eskişehir) — Efendim, «İşleonterde» ke-
limesılriin yanına «de» ilâve edilerek «iişleımlerde 
de» olacak. 

BAŞKAN — «İşlemlerde de» olacak. 
Matbaa hatası bu şekilde tashih edilmiştir. 
Geçici madde 7 üzerinde görüşmek isteyen sa

yın imiletveiklli?.. Yok. Maddeyi eylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiışibir. 

Okunmuş ıbulunan 12 nci maddeyi oylaranıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edalmliştir. 

Sayın Reşit Ülker, teklifte yer almamış bulu
nan 53, 65 ve 58 nci madde lıakkında önergeleri
niz vardır. Ek on'ad'delleri ayrıca muameleye koya
cağım, bunları muameleye kovmamıza ianikân yok
tu,'. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ek madde okt-
mk, teklif ettlim. 

BAŞKAN — Teklif olarak 'gelmedi lâzım. 
«298 'sayılı Kanunun 53 ncü maddesinin aşa

ğıdaki biçimde değiştirilmesi» deniyor. Teklifte 
yok bu. O sebeple... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — 52 ve 54 ncü 
maddeler var, onların arasında... 

'BAŞKAN — Müstakil efendim, önergeleıiniiz 
de öyle. Yani siz, Genel Kurula gelen teklifin dı
şında 53, 55 ve 68 nai maddelerin değCşitıiıJilmesi 
önergemi yermişsiniz. Bu sebeple muameleye koya
mıyorum., İçtüzük müsaıit değildir. Geçici madde 
eklenmesline mütedair iki önergeniz vardır, onları 
okutacağım ek madde olarak. 

Sayın Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan siyasî partiler ve seçimler

le ilgili kanunların tadiline dair teklife aşağıda
ki ek maddenin İlâvesini arz ve teklif edeılJm. 

Kara 
Musa Doğan 

Ek madde 1. 
Memurlar görevlerimden 'çekilmedikçe aday 

gösterilemezler ve seçilemezler. 
BAŞKAN — Saym Komisyon Başkanı, Sayın 

Doğan tarafından yapılanı teklifin ek madde 1 
olarak metne geçmesi hususundaki mütalâanız?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Ek madde ola
rak metne geçemez. Seçim yasalarında bu konu
da genel hükümler vardır. Bu, tadil niteliğinde 
olur, tekllif dışı kalır. Usulen muameleye konu-
lamajî efendim. 
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BAŞKAN — Komıisyom, genel hükümler için
de Sayın Doğan'in 'teklifini kapsayan hükümler 
'bulunduğunu, bu sebeple ek madde 1 olarak met
ne geçmesinin mümkün olmadığını ifade etmekte
dir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan önergesini geri 'al
dığı ciihetile muameleye koymuyoruz. 

Ek madde ilâvesiyle (ilgili diğer önergeyi oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki 

madde eklenmiştir : 
Ek madde — 
'Son mile! t vekilli genel seçimlerine katılan - ve 

Türkiye itibariyle toplam geçerli oy sayısının en 
az % 5'inli alan veya bu seçimlerde Millet Mecli
sinde grup 'teşkil edecek sayıda milletvekilliği ka
zanmış bulunan siyasî partilere her yıl Hazinece 
ödenmek üzere, o yıl genel bütçe gelirleri topla
mının beşbinde biri oranında ödenek malî yıl büt
çelerime konulur. 

Bu ödenek; 'yukarıdaki fırka gereğince Dev
letçe yardım yapılacak olan siyasî partiler ara
sında, o siyasî partinin son milletvekili genel se-
çimlerimde Türkiye itibariyle almış olduğu geçerli 
oylarım, bu partilerin toplam olarak aldıkları ge
çerli oylara oranına göre bölüştürülerek her yıl 
ödenil'. 

Bu ödemelerim, malî yıl başlangıcını takibeden 
10 gün içinde tamamlanması zorunludur. 

Devletçe yapılan bu yardım, o siyasî parti ta
raf ında>n sadece parti ihtiyaçlarında ve parti ça-
lışma'laranda kullanılır. 

1 Kasım 1972 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisimde grubu bulunup da 30 Mart 1973 ta-
riMme kadar grubunu muhafaza etmiş ve millet
vekili genel seçümlerine katılma niteliğini kazan
mış olan siyasî partilere de, .bir defaya mahsus 
olmak üzere ('500 000) TL. Devlet yardımı Ha-
zineec ödenir. 

Üçüncü fırkaya göre yapılacak bölüştürme, 
(bu şekildeki matku ödemelerden sonra kalan mik
tar üzerimden hesaıp edilir. 

Tokat İstambul 
İsmail Hakkı Birler Reşit Ülker 

Erzurum. Kara 
Selçuk Erverdi Turgut Artaç 

20 . 6 . 1973 0 : 2 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Efendilim, bu 
müstakil bir kanım teklifi niteliğindedir. Müza
keresi yapılan kanun teklifiyle ilişkisi yoktur, ek 
madde olarak mütalâa edilemez. Muameleye ko
nulmaması gerekir. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Ülker, önergenizi kısaca izah etmek, üze

re buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (Îstambul) — Değerli aıka-

daşlarım; 
Hatırlayacaksınız, biraz evvel Siyasî Partiler 

Kanununun 71 nci madesmin ikinci fıkrasını de
ğiştirdik. Yani, 5 bin lira bağışı 25 tbkı liraya çı
kardık. 

Anayasamız, siyasî partilerin dışarı kaynak
lardan fazla bir para almasını ve dış kaynaklar 
davranımasımı kabul etmiyor. Burnum için de Anaya
sada değişiklik yaptık; Anayasanın 56 nci madde
sinin ikinci fırkasına, siyasî partilere Devlet yar
dımı yapılması esasını getirdik. 

Şimdi, 71 nci maddede 5 bin lira bağış 25 bin 
liraya çıkarılmakta, Anayasanın 'emrettiği siyasî 
partilere yardım ise ortada,, muallâkta kalmakta
dır. Tamamen 'bu kanunla, bu kanunum sistem iy-
le, bu kanunun içindeki maddelerle bir arada mü-
tolâa edilecek Ibir ek madedir. Huzurumuza gel
miştir. Önerge ımetniınde beğenmediğiniz noktalar 
varsa,, fıkralar varsa, gerek Komisyon, gerekse 
Yüce Meclisiniz değişiklik yapar. Anayasamın som 
tadilinde geçici 22 nci maddede de gösterilen esas
lar dahilimde hazırlanmıştır bu önerge. Siyasî par
tilere yardım yapılması, Anayasamın açık, sarih 
bir hükmüdür. Burada, ancak, miktar değişikli
ği, Anayasaya aykırılığı vesaire gibi noktalar var
sa onlar düzeltilir. Biz bu önergemiizle uygun bir 
teklif getirdiğimiz kanısındayız. Daha evvelce bu 
teklifin temelimde siyasî partilerin 'birleştiği bir 
nokta vardır. Onun dışında değişik gördüğünüz 
noktaları değiştirmek suretiyle, siyasî partilere 
yardım vermek imkânıma, Anayasanın enirini ye
rime getirmek imkânıma sahipsiniz. Bu İmkânı ye
rine getirmek için biz de Cuımihuıiyet Halk Parti
si olarak size fırsat vermiş oluyoruz. 

Saygılarımla. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Biz istemiyoruz 

o fırsatı. 
BAŞKAN — Sayım Birler, Sayın Ülker, Sa

yın Erverdi, Sayım Artaç tarafındam verilip, ka-
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mm teklifine êk madde olacak geçiriknesıi öngö
rülen önergeye Komisyon katılmamaktadır. Duk-
kate alınıp alınmama hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını 'kabul buyuranlar... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmemliştJir. 

Madde 13. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğü girer. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek iste
yen 'Sayın millet vekili?.. Yok.. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 

Made 14. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek iste-
yen sayın 'milletvekili?.. Yok.. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerimde görüşmek isteyen sayın (millet
vekili?.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Lehlin
de... 

BAŞKAN — Lehinde 'buyurun Sayın Demi
r e ! (Alkışlar) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Iskarta) — Sayın 
Başkan, Yüce Mealisin sayın üyeleri; 

Gecenin bu saatinde huzurunuzu uzunboylu iş
gal etmeyeceğim. Sadece Seçim Kanunu ve Par
tiler Kanunu üzerinde yapılan (bâzı 'değişiklikleri 
ihtiva eden bu kamun tekidinin müzakeresinin ta
mamlandığı şu anda bâzı hususuarı belirtmeden 
geçemeyeceğim. 

Çok partili demokratik hayata geçıtağimidzen 
bu yana, aynı kamunla iki seçimi henüz yapma
dık. 1950^de çoğunluk sistemi ile bir Secini yap
tık; 1961 'de nispî barajlı D'Hant sistemi ile bir 
seçim yaptık; 1965^te nispî barajlı D'Hondt sis
temine bakiye sistemimi getirdik, onunla bir se
çim yaptık; 1969'da barajsız ve bakiyesıiz D'Hamdt 
sistemi ile 'bir seçim yaptık; 1973'e 'barajsız, ba
kiyesıiz ve tercihli bir sistemle gidiyoruz. Gerçi 
1961'den bu yana tatbik edilmekte olan sistemim 
anaçerçevesl aynıdır; fakat çeşitli önemli nüans
lar, önemli farklılilkar getirülegelmiştir. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Seçim sistemleırinde 
veya seçim kanunlarında (ki, seçim kanunlarında 
değişiklik yapmak şart değilse bile zaman zaman 
kaçınılm'azdır) değişiklik yapmak genellikle ihti
yaçtan doğmaktadır. Önümüzdekii yıllarda yeni
den seçim kanunlarında birtakım değişiklikler ya

pılacağını, yapıllahıileceğM, yapılması gerekebile
ceğini yadırgamamak icaıbeder. 

Demokraısl, daimî bir gelişme demektir. De-
morkasi, kendi kendisinin 'kusurlarını bulma ve 
bu kusurları izale etmede en çok vasıtaya sahip 
olan hir sistemdir. 

Seçim kanunlarında değişiklikler iki sebepten 
dolayı yapılır. Bunlardan 'birisi tamamen siyasî
dir. Yani, şu şekil bir seçim sistemi ile iktidar par
tisi seçim kazanmayı düşünebilir ve o şekil bir se
çim sistemime gitmeyi düşünür ve o değişiklikleri 
yap'aı*. 

Diğeri; seçim sisteminin, memleketin umuıınî 
hayatında ve rejimin işlemesinde meydana getir
diği istikrarsızlıktan doğam arızaları gidenmck 
içindir. 

Bugün yapılmakta dan değişiklikler siyasî 
değildir. Bu değişikliikler tamamen tatbikattan 
doğmuş 'birtakım arızaları giderme maksadına ma
tuftur. Bu arızaların, tatbikatta rastlanılan arı
zaların tümü (ile gidetfilebildiğiini söyleme duru
munda değiliz. Ancak bu bir merhaledir, bir ka 
demedir. Seiçm sistemlerinde değişiklik her saya 
sî partinin düşünebileceği bir husustur ve bir 
memleket meselesidir. Her siyasî parti bu hususta 
ne düşünüyor ise, önünde imkânlar 'vardır, se
çim beyannamesine o hususları koyar ve o kanun
ları gerçekleştirme yolunu arar; şayet milletten 
vize alır, iktidar olursa. 

Muhterem üyeler, seçim sıstemlenine yönelen 
çeşitli tenkidlerin menşeine de bakmak lâzımdır. 

Memleketimizde seçlim sistemlerimde veya se
çim kanunlarımda değişiklik yapılmasının bir te 
kâmülün n'etlicesi olduğunu ifade ettim. Meseleyi 
'burada bırakmak istemliyorum. Seçim sistemine 
yönelen tenkidler mevcuttur. Bu tenkidlerde çe
şitli ölçüler ve 'ağırlıklar mevcut olabilir veya bu 
tenkidler hakikaten yapıldığı anda kolaylıkla ce
vaplandırılabilir. Benlim üzerinde durmak istedü-
ğim husus; seçim melkani'zmaısına veya sliste/rhlne 
yöneltilen ıtenfcidl'erim aslında Parlâmentoya yö
neltilen tenkitler olması haliidlir. 

Değerli milletvekilleri, işte burada bir buh
ran nıevzuubahistir. Bu buhran genellikle bir 
Parlâmento buhranı veya bir rejim buhranı ha
line dönüşebilir. 

Seçim mekanizması veya sistemi veya kanun
ları aslında Parlâmentonun müvellididir veya 
mahallî idarelerde mahallî yönetimin müvellidi
dir. 

— 844 — 



M. M&olisd B : 130 20 . 6 . 1973 O : 2 

Sisteme yapılan tenkitleri şu veya bu ölçüde I 
münakaşa edebiliriz, tartışabiliriz. Yalnız Par
lâmentoya, müessese olarak yöneltilen tenkitler 
üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Bu görev 
de en başta Parlâmentoya düşer. 

Parlâmento, hür demokratik sistemin kilit 
müessesesidir. Parlâmento, demokratik cumhu
riyetin en önemli müessesesidir. Demokratik 
cumhuriyette Devletin parlâmento dışında da 
müesseseleri vardır Müesseselerin tümü Devleti 
teşkil eder. Şayet parlâmentonun itibarı bir 
aşınmaya mâruz kalırsak, bu takdirde diğer mü
esseselerin itibarını yüksek tutmak pek kolay 
değildir; parlâmento itibarı aşınmaya mâruz 
kaldığı ahvalde de Devletin müesseselerinin tü
mü üzerindeki aşınma kaçınılmazdır. Müessese
leri aşınmış bir Devletin istikrarsızlıktan kur
tulması da mümkün değildir. 

Bu, Batı ülkelerinde görülmüştür ve mües
seselerinin aşınmasını tamir edemeyen devletle
rin, ya inkıraza gittiği veyahut fevkalâde bü
yük sıkıntıların içine girdiği de yine Batının 
tecrübeleri içerisinde mevcuttur. 

Parlâmento bir neticedir dedim. Türkiye'de 
Parlâmentoya yöneltilmiş ciddî tenkitler mev
cuttur. Bu tenkitleri küçümseyenleyiz. Parlâ
mentonun cahil oy çoğunluğunu temsil ettiğin
den şikâyetler vardır ve cahil oy çoğunluğunu 
temsil eden bir. Parlâmentonun aldığı kararla
rı küçümseyen mihraklar mevcuttur. Parlâmen
tonun seviyesini beğenmeyenler vardır. Parlâ
mentonun kalitesini beğenmeyenler vardır. Bun
ların hepsinin cevabı mevcuttur. O, aslında, ca
hil oy çoğunluğu şeklinde baktığınız bir millete, 
kendi kendini idare hakkını tanımıyorsunuz de- I 
mektir. Şayet Parlâmentoya, ülke halkının oku
ma yazma nispeti düşüktür; okuma bilmeyenle
rin nispeti yüksektir, bu itibarla böyle bir Par
lâmentodan ne beklenir gibi bakıyorsanız; o ül
kenin halkına, yani millete kendi kendini idare 
hakkını tanımıyorsunuz demektir. Aslında de- I 
mokrasi, hür demokratik cumhuriyet, bir oku
ma yazma meselesi değildir. Batı memleketle
rine baktığınız zaman, Magna Carta'dan başla
yıp Amerikan İstiklâl Beyannamesine ve Fran
sız İhtilâli Kebirine kadar gelen dönem içerisin
de, kendi kendilerini idare etmeye çalışan veya 
kendi kendini idare etme hakkını elde etmiş bu
lunan memleketlerde okuma yazma nispeti, bu- I 
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gün Türkiye'deki okuma yazma nispetinden da
ha ileri değildi. Şunu kabul etmek lâzımdır ki, 
vatandaş okuma yazma bilsin veya bilmesin; 
bir idrake, bir izana; ailesinden, muhitinden, 
milletinden aldığı bir harsa sahiptir. Binaena
leyh, bunların tümü Türk vatandaşının iyiyi kö
tüden ayırt etmesi, doğru yolun hangisi oldu
ğunu seçmesini mümkün kılmaktadır ki, buna 
biz «sağduyu» diyoruz, «aklı selim» diyoruz. 

Türk vatandaşına, cahil oy topluluğu veya 
cahil topluluk şeklinde baktığımız takdirde, 
onun Parlâmentosuna saygı beslemekte güçlük 
çekmek durumuna gireriz. 

Aslında, Türk vatandaşının cahil kalmış ol
ması kendi kusuru değildir, bir geri kalmışlığın 
neticesidir. Okuma yazma öğretmişsiniz de öğ
renmemiş değil veya öğrenmekten kaçmış de
ğildir. Nitekim Cumhuriyetin ellinci yılında, 6 
milyon Türk çocuğunu okullara götürebilecek 
ve 6 milyon Türk çocuğuna öğretmen bulabile
cek seviyeye Devlet gelmiştir. 6 milyon Türk 
çocuğu bundan elli sene evvelki nüfusumuzun 
yarısından fazladır. Bu itibarla, ilkokul çağın
daki 6 milyon çocuğumuzun hepsine okul ve öğ
retmen bulabilecek bir seviyeye memleketimiz 
erişmiştir. Ama senelerce önce okul bulamamış, 
okuma yazma öğrenememiş Türk vatandaşının 
okuma yazma bilmemekte kusuru yoktur. Her 
türlü mükellefiyeti, okuma yazma bilmesini ve
ya bilmemesini nazarı dikkate almadan yükle
diğimiz Türk vatandaşına, idareye iştirak hak
kını tanıyacaksınız. 

İdareye iştirak hakkını şeklî olarak değil, 
fiilî olarak tanıyacaksınız. 

Parlâmento, aslında bir uzmanlar heyeti de
ğildir. Temsilî demokraside meclisler seçilmiş 
meclislerdir. İki meclis sisteminde, Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı bünyeye 
haizdir. Millet Meclisi tahsil şartını getirmemiş
tir. Cumhuriyet Senatosu, yüksek tahsil şartını 
getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu üzerinde has
sasiyetle duruyorum. Çünkü, Seçim Kanunu de
ğişikliği ile bu konunun fevkalâde yakından 
alâkası vardır. 

«Daha kaliteli meclis...» Bunun ölçüsü ne
dir1? Bilemiyoruz. «Seviyesi daha yüksek mec
lis...» Bunun ölçüsü nedir? Onu da bilemiyoruz. 
Ama bu sübjektif hükümlerin, memleketimizde, 
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Parlâmento dışı muhalefetin ve bâzı çevrelerin 
elinde Parlâmentoya yöneltilmiş en önemli ten
kitler olduğunu biliyoruz. Temsilî meclis; halkı 
temsil eden meclis olacaktır, milleti temsil eden 
meclis olacaktır. Temsilî meclis bir uzmanlar he
yeti değildir. Şayet temsilî meclis bir uzmanlar 
heyeti olsa, hiç fonksiyon göremez. Temsilî mec
lis; milletle, Devlet arasında en önemli köprü
dür. Milletin temayüllerini, düşüncelerini, reak
siyonlarını, dertlerini alıp, onları yasa haline 
çevirebilen, daha doğrusu onları önleyecek ted
birleri düşünüp, onları yasa haline çevirebilen, 
o yasaları icra eden, yürütme organını kontrol 
eden, denetleyen temsilî meclistir. Uzmanlardan 
müteşekkil bir heyet düşünelim; bu heyetten da
ha iyi uzmanlar bulmak daima mümkündür. 
Temsilî meclis, siyasetçilerden müteşekkildir. 
Mesleği ne olursa olsun, temsilî mecliste görev 
alanlar evvelâ mesleklerini, sonra siyasî hüvi
yetlerini ortaya koymuyorlar; evvelâ siyasî hü
viyetlerini ortaya koyuyorlar. Meslekleri tâli 
derecededir. Mesleklerini, bildikleri bir konuda 
daha iyi fikir ve mütalâa, dere etmede kullana
bilirler. Ama temsilî meclis karar veren organ
dır. Kararı nasıl verecekttir? Bu kürsüden çe
şitli konularda yapılan değerlendirmeleri dinle
yecek, «evet» veya «hayır» diyecektir. Netice, 
«evet» veya «hayır» a gelecektir. Karar meka
nizmasının başka türlü işlemesi de mümkün de
ğildir. O «evet» veya «hayır» temsilî meclis ta
rafından değil de uzmanlar tarafından veriliyor 
ise, bu «evet» veya «hayır» m milletle irtibatı 
olmaz. Milleti temsil eden Meclisin verdiği 
«evet» ve «havır» da, gayet tabiî ki milletin te
mayüllerinin mutlak mânada tesiri vardır. 

Muhterem milletvekilleri, Parlâmentoya yö
neltilmiş bulunan bu tenkitleri, gayet tabiî ki 
zaman içerisinde gidermek gerekecektir. Seçim 
sistemi, temsilin daha iyi yapılmasını sağlaya
caktır, o istikamete yönelecektir; yalnız, ne 
olursa olsun, o meclisin temsilî meclis olma hü
viyetini ortadan kaldırmayacaktır. 

Binaenaleyh, temsilî meclislerin kaderinde 
çeşitli tenkitlere mâruz kalım ak mevcuttur. Ba
tı demokrasilerinde, temsilî meclisleri günlük 
faaliyetleriyle değerlendirenler daima yanıl
mışlardır. Meclisleri günlük faalivetleriyle de
ğil, geride bıraktıkları faaliyetleri ile değerlen
dirmek gerekecektir. Memleketin önemli mese

lelerinin ortaya çıktığı hallerde herkesin gözü 
meclislere çevrilir. Meclisler, mazisinde ne bı
rakmıştır? Memleketin önemli meselelerine çare 
bulmuşlar mıdır, bulmamışlar mıdır? Memleke
tin önemli meselelerine çare bularak gelen tem
silî meclislerin itibarı yüksektir. 

Temsilî meclisleri, çıkardığı kanunların sayı
sı ile de değerlendirmek mümkün değildir. Tem
silî meclislerin en önemli tarafı, hür bir kürsü
ye sahip olmaları ve hür iradeleriyle karar ve
rebilmeleridir ve milleti temsil ettikleri için de, 
bu kararın savunmasını da, sorumluluğu üstleri
ne alarak, milletin önünde yapabilmeleridir, iş
te, mekanizmayı işleten budur. 

Muhterem milletvekilleri; seçim sistemleri 
veya seçim kanunları veya partilerle ilgili ka
nunlar ve partilerle ilgili mevzuat; netice iti
bariyle bir siyasî teşkilâtlanmayı meydana ge
tirmektedir. Bir ülkede bu siyasî teşkilâtlanma 
ne kadar sıhhatli ise, o ülkede o nispette istik
rar vardır. Bugünkü kanun tadili ile atılmış bu
lunan adımlar, Türkiye'yi istikrara götürmeye 
yönelmiş adımlardır. Yapılmış bulunan tadille
ri az bulanlar olabilir; daha çoğunu yapma fır
satı, az bulanların önündedir ve meselelerini 
millete anlatmak durumundadırlar. Meselelerini 
millete anlatanların da, milletten aldıkları yet
ki ile düşündüklerini icra etmeleri daima müm
kündür. 

Seçim kanuniları, seçim sistemleri, siyasî 
teşkilâtlanma istikrarı mutlaka sağlanmalıdır, 
milletin iradesini de inikas ettirmelidir. Ama, 
ısadece milletin iradesini inikas ettren, fakat 
istikrar sağlamlayan sistemılerin uzun ömürlü 
olması mümıkün değildir. Çünlkü, seçim bir ga
ye değil, bir vasıtadır; bir ülkenin kendi ken
disini idare edebilmesinin vasıtasıdır. O iti
barla, istikrarı ve millet iradesinin inikasını 
beraberce düşünmek lâzımdır. Burada feda
kârlık yapamıayac ağınız genel prensip, Devlet 
mekanizmasının mutlak mânada işlemesidir. 
Fevkalâde ideal, millet iradesini fevkalâde ile
ri ölçüde inikas ettiren kanunlar yapabilirısin'iz. 
Şayet bu kanunlar ülkeye istikrar getirmi
yorsa, şayet bu kanunlarla Devlet işlemiyorsa, 
neticie hâsıl olmamış demektir. O zaman bir 
Vakum, bir boşluk teşekkül eder. Bu boşluk, 
iktidar boşluğudur. Bu boşluk, memleketi 
idare edecek organların boşluğudur ve bunların 
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yerlerini de doldurtma hevesleri kaçınılmaz
ıdır. 

Istikraırım bir ülkedeki şartı; kendisini kabul' 
'ettirmiş, saygı toplamış, 'üstünlüğünü maıttüafca 
sağlamış bir Parlüâmıentomun mevcudiyetidir. Atı
lan adımlar, parlâmento üzerine yönelmik tenkid-
leni azaltma istikametinde olduğu kadar ve ondanı 
daha çok, rejimim işlemesini, daha iyi işlemesini 
sağlamak istikaımötıiındediır. Türkiiye daha uzun se
neler seçim kanunları ile uğraşacaktır. En ile
ri memleketler, yüzlerce senedir demokrasiyi 
'deneyen memleketler de seçim. kanunlarıyla 
uzun seneler uğraşmışlardır. 

Demokrasimiz geliştikçe, demokrasiyi tan
zim eden yasalar gelişecektir veyahut demok
rasiyi tanzim eden yasalar geliştikçe demokra
simiz gelişecektir. Bu ikisini birbirinden ayır
tmak mümkün değildir. 

-Bugünkü Seçim Kanunu ile, çok şikâyet 
edilen önseçim meselesi, «aday yoklaması» sök
ünde partilere bırakılmaktadır. Böylece, par
tiler vatandaş önüne hangi kadro ile çıkacak
larını tespit edeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; partiler demokrasi
sinde kişiler, vatandaşın önünde bir teminat 
değildir. Şayet kişiler bir teminat olsa,, par
tiler demokrasisine lüzum yoktur. O zaman, 
hağumsız milletvekilılerindeın müteşekkil bir 
parlâmento olur karşınızda. Bağımsız millet-
ıvdkillerindeın müteşekkil bir parlâmentodan 
hiçjbir karar istihsal etmeniz mümkün değil
dir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Onun 
içindir k i ; partiler demokrasisine gidilmiştir. 
Partiler demokrasisinde teminat şahıslar değil, 
partilerdir; teminat partinin hükmî şahsiyeti
dir. Çünkü şahıslar, şu anda vardır, bir süre 
sonra olmayalbilir. Partilerin millete beyan 
'ettiği, açıkladığı, taahhüt ettiği beyannamele
ri, programları yerine getirecek olan kimdir? 
Onlar, şahısların ağzından millete beyan edi
lir, ama onu yerine getirecek olan, onun ta
kipçisi, hükmî şahsiyeti olan partilerdir. Şa
yet onlar yerine gelmezse, vatandaş kişilerin 
yakasına yapışmaktan daha çok, partilerin 
yakasına yapışır. Böylece sistem işler. Böyle
ce, vatandaşım önünde beyan ve taahhüt edi
len hususlar, daha çok gerçekleşme imkânına 
sahiptir. Onun içindir k i ; partileri kadroların
dan sıyırmak mümkün değildir. 
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«Şu işleri yapacağım...» Ne ile yapacağım, 
hangi kadro ile yapacağım? Yapacağım işle
ri taahhüt ediyorum, ama kadroda serbest 
bırakmıyorsunuz; o zaman bu taaihhüdü ne ile 
yerine getireceğim1? 

Simidi burada önemli bir husus daha çıkı
yor: Parti organlarının yanında, partili seçme
nim rolü ne olmalıdır? 

Partili seçmen, parti organlarının tespit 
ettiği aday sırasını değiştirebilmeli mi, değiş-
tirememeli mi? Şimdi, 1973 seçimlerine gider
ken, biraz sonra kabulünüze iktiran edecek 
olan bu kanun teklifi ile partili seçmene muay
yen bir çoğunluğum üstünde, listede sıra de
ğişikliği yapma hakkını veriyorsunuz. Bu, 
«Partilerin yönetimi kadroyu tâyin ediyor, seç
men âdeta bir müntahibi sâni rolünde oluyor» 
şeklindeki bir tenkidi karşılamaktadır. Asılma 
bakarsanız, birden fazla partindın bulunduğu 
bir ülkede, partiler de kadroyu tespit etmiş 
olsa, seçmen «müntahibi sâni» durumunda de
ğildir. Çünkü, seçmenin önüne, birden fazla 
liste konmaktadır. Bizim hali hususimizde, bi
zim ülkemizde 8 - 10 tane parti seçime girmek
tedir, seçmenin önüne 8 - 1 0 tane liste kon
maktadır. -Binaenaleyh, bululardan birisini seç
mek iradesinde seçmen hürdür. Şayet, bir ta
ne liste konsa, o zaman onun adına «seçim» 
demezler; o, «millete bir listeyi tasdik ettir
mek» olur. Millet bakıyor; partilerin prog
ramlarına, kadrolarına bakıyor ve partilere 
rey veriyor. O reylerin nispeti dâhilinde de, 
hangi partiden kaç üyenin meclislere geleceği 
ortaya çıkıyor. Böyle bir durum, kınanacak 
bir durum değildir arkadaşlar. 

Ama, madem ki, «vatandaşın iradesini da
ha çok inikas ettirme» tartışmaları yapılmak
tadır. O zaman, bir tercih sistemi düşünülmek 
durumu hâsıl olmuştur. Tercih sistemi, 1961 
ıSeçdm Yasasında da mevcuttur. 1973 Seçim 
Yasasına da 1961'dem daha farklı, daha çok iş
lerliği olan bir tercih sistemi getirilmektedir. 
Gayet tabiî ki, şayet parti iradesini hiçe sa
yarsanız, hu takdirde partileri taahhüt altın
da tutmak mümkün değildir. Partileri kendi 
kadrosunu seçmekte; daha doğrusu, kendi kad
rosunu milletim huzuruna çıkarmakta tümü ile 
bir kenara atarsanız. Bu takdirde partiler de-
ımıokrasisini işletmek mümkün değildir. Onum 
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içöindir ki, seçmen iradesiyle, partili seçmen 
iradesiyle parti teşkilâtının iradesini beraberce 
mütalâa eden bir durum huzurunuza getiril
miştir. 

Bu durumda me kadar isabet edilmiştir? Ga
yet tabiî ki, bunu zaman gösterecektir. Şayet 
îbu durumda isabetsizlik kaydedilirse, bunları 
ıslah etmek yine yasa yapan organların elinde
dir. 

Bu itibarla önseçim, önyofclama partilerin 
kendilerine bırakılmaktadır. Yani, biir kanun 
her partinin ne yapacağını tanzim etmiyor. Çe
şitli ülkelerde, İngiltere'de, demokrasinin be
şiği olan İngiltere'de aday çıkarma meselesi 
Işçji Partisinde ayrı, Muhafazakâr Partide ay
rıdır. 

Onun içindir ki1, bir beyannameden sorum
lu olan onu milletin önünde taahhüt etmiş bu
lunan her parti kendi kadrosunu seçmekte, ga
yet tabiî ki söz sahibi olmalıdır. Ama bunun 
yanında, partili seçmen, muayyen bir nispeti 
aşan partili seçmen bu listeyi beğenmiyorsa, 
o listede sıra değişikliği yapabilmelidir düşün
cesiyle bu tadil teklifi huzurunuza gelmiştir. 

Sözlerimi bağlamak için şunu ifade edeyim: 
Partiler demokrasisinde; Partiler Kanunu ve 
ısecim kanunlarında, demokrasimiz geliştikçe, 

.daha 'çofk tecrübe edindikçe, çağ değiştikçe, 
memleketin şartları değiştikçe yeni yeni deği
şiklikler yapılması kaçınılmazdır. Bu bir tekâ
müldür. Tekâmülün bir safhasında bulunuyo
ruz. Ne, «Her şey tamamdır» diyoruz, ne 
«Hiçbir şey ortada yoktur» diyoruz. Bu tekâ
müle hizmet etmek içlin sabırla uzun saatler ko
misyonlarda, çeşitli toplantılarda bu müzake
releri takip etmiş bulunan Yüce Meclisin değer
li üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum ve hepi
nizi, bu kanunun memleketimize hayırlı uğurlu 
olması temennisiyle saygı ile selâmlıyorum. 
•(A. P. sıralarından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, aleyhinde bu
yurunuz. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bizi bu noktaya bir şikâyet getirmişti. Bu 
sjikâyet iki cepheden oluyordu: Birisi tüm va
tandan, birisi siyasî partilerden. 

Tüm vatandan olan şikâyet şu idi: «Muay
yen ve mahdut bir zümrenin hazırladığı listeyi 
ben sandığa atmak vazifesiyle mükellefim.». 

Partilerin şikâyeti ise daha ziyade önseçim
lerdendi. 

«Cahil ellere vermek, cahil ellerin tertiple
diği bir Parlâmento meydana getirmek» husu
su çok gerilerde kaldı. Bu şikâyeti hiçbir za
man vatandaş yapmadı; bu şikâyeti siyasî par
tiler yaptı, 1950 - 1954 ve 1957 seçimlerinde 
kaybeden bir siyasî teşekkül yaptı. 

«Şikâyetçi iki unsur vardır; birisi vatan, 
tüm vatandaşlar; birM kendi içlerinde siyasî 
partilerdir» demiştim. Bugün yapılan tadiller 
tüm vatandaşı biraz, ama pek az tatmin ede
cek bir şey getirmiştir, tercih oyu getirmiş
tir. 

Esasında tercih nedir? 
Bugünkü sistemimize göre, seçmen içeri gi

recek, beğendiği bir partiye oy verecek, «evet» 
damgasını vuracak, ondan sonra siyasî parti 
kadrosu tarafından tertiplenmiş olan sırada 
değişiklik yapacak. Bu, önseçimin mahzurla
rını ortadan kaldıran dar bir kadro yerine, ge- -• 
niş bir kadro getiren bir sistem oluyor. Hiç 
şikâyet edilmemeli. Bilâkis takviye edilmesi 
lâzımgelen bir usul. 

Şimdi getiirilimiş. olan sistem bizi bu derece 
tatmin edecek mi? Hayır. Açıkça söyleyelim 
ki, bir nebze iyi bir hava estirecek ama neti
celer hiçbir zaman tatminkâr olmayacaktır. 

Bunu burada tutturan ne? • Bu, Türkiye 
Parlâmentosunun partiler parlâmentosn, par
tiler demokrasisi olmasından geliyor. Partiler 
demokrasisi demek, tanzim edilecek listede, 
38 kişilik İstanbul listesinde 38 tane zatı sıraya 
dizmek demektir. Vatandaş, dar bir kadronun 
tertip ettiği bu sırada daha elyâk gördüğü bir 
kimseyi tercih oyuyla Parlâmentoya gönderme 
hakkına sahip oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu Seçim Kanununun 
tadiliyle, Parlâmento yöneltilen tenkitlerden 
kurtulamayacaktır. Çünkü Parlâmentoya te
veccüh eden tenkitler Seçim Kanunundan doğ
muyor. Bu tenkitliler bambaşka sebeplerden do
ğuyor ve bu önseçim tadiliyle, yani, yapılan 
tadillerle de bertaraf edilmiş olmayacaktır. 

Parlâmentoyu itham eden çevreler hangi 
çevrelerdir?. Niçin Parlâmentoyu itham edi
yorlar? Bir cahil tabakanın, bir cahil züm
renin seçtiği Parlâmento yönünden değil; Par
lâmento vazifesini yaptığı anda millet naza-
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ruıda itibarlıdır. Pariâmentonun itibarını sar
san çok defa Parlâmentonun kendisi olur. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
i&en niye geliniyorsun? Burası boş... 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Ben geliyo
rum Sayın Fersoy, sizden daha çok geliyorum. 

Muhterem, arkadaşlar, ikinci şikâyetçi un
sura geliyorum. Partiler bundan şikâyetçiydi
ler. 1965 seçimlerinden sonra yapılan şikâyet
ler 1969'a kadar devam etti, hiçbir şey değiş
tirmedi; ama 1969'da bu şikâyetler dana fazla 
'Oİunoa, şikâyetleri vatandaşlar beraber parti 
kademelerinde vazife alan herkes ortaya koy
du. Tedbir almak son güne rastladı. 

Getirilen bu kanun neler sağladı? Şu anda 
bir reaksiyon göreceğimi biliyorum, hoş kar
şılanmayacağımı takdir ediyorum; ama geti
rilen ne? 

öteden beri çokluk partisi radyo konuşma
larından şikâyetçidir: «Biz 10 dakika konuşu
yoruz, karşımızda 5 tane parti var, 10'a,r da
kikadan 50 dakika onlar konuşuyorlar». 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sen bu 
tarz beyanname ile seçime girmedin mi? 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Bu be
yanname ile sen de seçime girdin Sayın Eroğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kendin de şikâ
yet etmedin mi ? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
NURİ EROĞAN (Devamla) — Bu elde edil

miş oluyor kısmen, müddet indi, yani ikinci 
unsurun şikâyetlerinden birisi kalktı. 

İkinci şikâyet ne idi? Yoklamayı kaybet-
(iniş olanların müstakil girmemeleri idi. Biraz 
•evvel yaptığım konuşmada dedim ki, bunlar 
bilâhara tclkrar partiye girmişlerdir, partiye 
bağlılıklarını ispat etmişlerdir. Öyle ise bun
lardan şikâyet etmek değil, bunların şikâyet
lerini dinlemek: lâzım gelirdi. Bu kanun bu de
ğişikliği yapmamıştır, ancak zorlamıştır. Bu 
zorlama da bir fayda sağlamıyacaktır. 

Yapılan üçüncü değişiklik de, partilere! 
yardım meselesinde 5 bin liranın 25 bin liraya 
çıkmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, size bir mıisıal vere
ceğim : Paı t i 298 bin lira borçlu idi. Kampan
yaya çıktık, bize en çok para veren 500 lira 
vermişti. Ama koalisyon devrilip Başbakan 
Yardımcısı bizim partiden olduğu zaman, o 
gece, sadece o gece radyodan duyduk, yaptı
ğımız Beşiktaş toplantısında 8 bin lira para 
toplandı. Öyle ise, yapılan bu yardımlarda 
iktidar tazyiki vardır. 

Simidi, netice olarak şuraya geliyorum: Rauf 
Orbay bana demişti k i ; «Politikada iki şey 
iadamı yıkar. Birlisi dalkavuklar, birisi çalı
nan para». 

Eroğan'ın cebinde birkuruş yoktur başka. 
Kimsenin de dalkavukluğunu yapmıyorum... 

MUSA DOĞAN (Kars) — İstanbul'dan 
850 bin lira toplayıp da partisine yardım eden 
kimlerdir ? 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Tercih oyu 
konusunda da, göreceksiniz; tercih oyu ile 
hiç kimse buraya gelemiyecek ye vatandaş da 
hüsrana uğrayacaktır. 

Bu gösterdiğimiz sebepler dolayısıyle kanun 
teklifine kırmızı oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Kaç kişisiniz, 

kaç kişi?.. 

BAŞKAN — Siyasî Fantiler Kanuna ile se
çimlerle ilgili kanun teklifleri üzerimdeki gö
rüşmeler bitmiş bulunmaktadır. Açık oylaranı-
-zıa bilâhara sunulacaktır. 

Grene] Kurula arz edilen önerge gereğince 
^alınmış karar uygulanmış bulunuyor. Bu se
beple 21 . 6 . 1973 Perşembe saat 15.00\le 'top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kaplanma saaltu : 23.55 
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Cahit Karakaş 
S.-Tekin Müftüoğlü: 
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[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
SAMSUN 

Nihat Kale 

ADANA 
Ali Rıza Güllüöğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (©.). 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
ŞevketJt Yılmaz (1) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırikoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçali'oğlu (1.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Meftınvet Ergili ( t A.) 

[Çekinser] 

ORDU 
Ferda Güley 

[Oya katılmayanlar] 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.). 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekîye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Samet Oüldogan 

ERZTIRUM 
Rasim Cinisli 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Sinnsi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Nizamettin Erkmen 
Abdullah izm en (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
CelâlKangılı(I.) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
tUhami Sa/fflcar (B.) 
tsmail Halkkı TeMnel 
(B.) 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şev?cet Ad al an 
Şüıkrü Akkan 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan (1.) 

Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nald Uner 
KAHRAMAN MARAŞ 
tbralıim öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Ata gün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfbakan 
Mustafa Kubilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
İ Etem Kılıçıoğlu (1.) 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Frruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstün«dağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakla Sengiller 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altindağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker'(I. Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orham öztra'k 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

I Necati Çakıroğlu 
i Ekrem Dikmen 
l Cevat Küçük 
I Ahmet Şener 

Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksıoy 
Mehmet Ali Göldü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(D 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah 'Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 

14 

-»• <m>m<t 
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taaaûr ÎMillelfcvısMi Buartaaitftiln lAsruffcay'ın, 15 . !5 1971 tari5ıjv)e 1402Jsiaıyılı fSıkı̂ OTefcilm IRamuiüunuını 
26 imci tmadtâjesi'nıe feîür tfıikra >ve ftw (kaaıuaıa (gı-açM bir mmddte lekffieımı'elste dojiır Ikanum teföl!iitfin<e vteri-

lien loylaraı ısionııcu 
(Kabul edihniş'tir.; 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavifc Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin IMu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali îhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ccngizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 26:1 

Kabul edenler : 25$ 
Reddedenler : (f 

Cekinser ler : 
Oya katılmayanlar : 174 

Açık üyelikler : 14 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ilışan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman ÇiloğJu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe ," „.. 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altmnbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandık-
çıoğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kıylooğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğl/u 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Oktanı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet T ürk el 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım. 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 

Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğua 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali'İhsan Göğüs 
î. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞ ANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğliı 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) 
Darendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Burhanettıin Asutay 
Münir Dal dal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi* Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Kesikin 
Mustafa 'Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
I irfan Baran 

Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Izzıet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
il yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

amop 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Isme't Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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AMASYA 
Vehbi Me§hur 

SAMSUN 
Nihat Kale 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Selçuk Erverdi 

Gıyasettin Karaca 
NİĞDE 

Mevlüt Ocakcıoglu 

AMASYA 
Kazıan Ulusoy 

[Çekinserler] 

ÇORUM 
Ali Nald Ulusoy 

ORDU 
Ferda Güley 

f Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Alj Rıza Güllıüoğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir Halil Postacı 
Kemal Satır (ıB.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz (1.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Süıleyanan Mutlu 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölüıkbaşı 
İbralıim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçe/imez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 

MALATYA 
Hasan Akçalıoğlu (î.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı s 

(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergiil (1. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Miiiımtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzken 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zeki Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hiklai Oral 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah tzmen (L) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (1.) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 

A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
İlhamı Sanear (B.) 
İsmail Haıkkı Tekinel 

A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan (1.) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nald Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
ibrahim öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 
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KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
Bahri Dağdaş. 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kufoilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1 Etem Kıbçoğlu (î.) 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muamsmter Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 1 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

i Orhan Vural 
RİZE 

Hasan Ba*ri Albayrak 
i Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

i SAMSUN 1 
Yaşar Akal 

i Talât Asal 
Mustafa Boyar 

| Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 

; Hüseyin Özalp | 

[Açık Üy 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 | 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 
Hatay 1 | 

SÜRT 
ZekiÇeliker (t.Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(©.) 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
M. Kemal Palaoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşelhir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 

• 1 

1 

14 

Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Alü Göklü 
Vehbd Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasıaoğlu • 
(D 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
IsmaO Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk • 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecövit 

» > • • < « 
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27 .11 . 1935 itarih 've 2852 sayılı Kamunun foâzı inuaddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tiasıamsunla vteırDlIen (oyların Isionucu 

(Kabulv edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlü 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dilnçer 
Şevki G-üler 
Hamidi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 2G3 
Reddedenler : 2 

Çdkinserler : 2 
Oya Katılmayanlar : 172 

Açık üyelikler : 14 

[Kabul edenler] 
Ahmet Çakmak ANTALYA 

İhsan Ataöv 
ömer Buyrukçu 
ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
NaJhit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhan gil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San* 
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BlLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıcldık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

M. Şükrü Kiykıoğlu 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Bari as Kunt ay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENlZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğ i l i 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Yeli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfikı Daışman 
Naci Gacıroğlu 

Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
î. Kayhan Naiıpoğlu 
M. Emin Turgutalp 
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GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendeliöğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Naime îkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazılı Annç 
Burhanettlin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nih'ad Kürşad 

Şinasi Osma 
Akın özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadı oğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezaâ Ergun 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
flhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

| Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu' 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp ' 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
[ Nuri Bayar 

Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SIÎRT 
Selâhattin Oran 
Âdili Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SIVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Konaltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğru 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin öe^heıri 
Bahrd Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlü 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat A i 
Ahmet Nihat Akıaı 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner" 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğhı 
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[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
SAMSUN 

Nihat Kale 

[Çekinserler] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ERZURUM 
(riyasettin Karaca 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu (l.)> 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz (1) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçm 
Şerafettin Yıldınm 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu (I.) 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başka/n) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Güre* 

BİLECİK 
Mehmet Er gül (t. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim, Oinislî 

Selçuk Erverdi 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah îzmen (t.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı ( t ) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Muhmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
llhami Sancar (B.) 
ismail Halkkı Tekinel 
(B.) 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker k 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şüikrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan (I.) 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
ibrahim öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Eîtem Kılıçjoğlu (I.) 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
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özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley < 
Orhaiı Vural 

TJtZTfl XVİ-/J-EJ 

Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN ~~ 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker (1. Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
'(©.) 

[Açık 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

i Necati Çakıroğlu 
i Ekrem Dikmen 
i Cevat Küçük 

üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 14 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orihan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
•d.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah B^aştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytüfk 
Bülent Ecevit 
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6881 sayılı Oroıan Kanunu tasarıtaıım 2 ncâ anad'dlsslüne verüOen ioyflJEunn (sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 274 

Kabul edenler : 27-': 
Reddedenler : '0 

Çdkinserler : L'f 
Oya katılmayanlar : 162 

Açık üyelikler : 14 

ABANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattto Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğln 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAJt 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamameıoğlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Uhısoy 

ANKARA 
Oğuz Ay yün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Ilatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
II. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

[Kabili edenler] 
Serafettin Yıldırım | 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ccmgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgchan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilcnn 

BİTLİS 
Abidin înan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çarığa 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul İMat 
İbrahim ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

I Ahmet Türkel • 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

1 ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

, ÇORUM 
Cahit Angın 
Yaıkup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurra.hman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Uhısoy 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
I]hami Ertem 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Ha'nağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
| Sabahattin Araş 
I Turhan Bilgin 

İ Rıfkı Danışmaı 
Selçuk Erverdi 

1 Naci Gacırpğlu 
| Gıyasettin Karaca 
I Fetlıulla'h TaskesenK-
p oğlu 
| ESKİŞEHİR 
jjj Mehmet ismet Angı 
jj Şevket Asbuzoğln 
I B. Sıtkı Karacaşehir 
t Orhan Oğuz 
İ Seyfi öztürk 
I M. Şemsettin Sönmez 
i GAZİANTEP 
t1 

i Ali İhsan Göğüs 
i İ. Ilüsevin Iııcioğlu 

362 — 



Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
I. Kayhan Naip oğlu 
M. Emin Turgutalp ; 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRt 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demi f el 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özcke 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülke t 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
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Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 
Akın Özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fcyzüllah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Ce*rat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

1\ ONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

| Tahsin Yılmaz öztuna 
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KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesnıt Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

1 ismail Hakkı Şengüler 

I MANİSA 
i Ertuğrul Akça 
1 Süleyman Çağlar 
E Mustafa Orhan Daut 
İ C. Selçuk Gümüşpala 
İ Mustafa Ok 
i Hilmi Okçu 
i Kâımil Şahın oğlu 

önol Sakar 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdiî.kadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoglıı 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağclen 
Kemal Şensoy 
Ata ToüaloShı 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Vuıi Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran . 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFÂ 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türk oğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizam oğla 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 
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ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 

Ahmet Güner 
öahit Karakag 
S. Tekin Miiftüoğlu 

[Oya Katılmayanlar"] 

ADANA 
Alj Rıza Güllüoğlıı (!.)• 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz ( t ) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulu'baüışi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataıman 
Onhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Süleyman Çilo&lu 

ARTVİN 
Sabit Osncan Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Güreı 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Â.) 

BÎTLIS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Bari as Kunt ay 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
îhsaıı Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZm 
Samct Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi • Çolakoğlu 
Mehmet Kvhç 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (1.) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybnr 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşvef Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
İllhami Sa.ncar (B.) 
A. Turgut Topaloğlu 
Löbit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adaları 
Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan (1.) 
Talât Orhan 
Orhan Demir Sorguç 

I Ali Naiki Uner 

KAHRAMAN MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğhı 

KAYSERİ 
Tufan Poğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbî Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribakan 
Mustafa Kıı'bilay Imer 
Necati Kalaycı oğlu 
I. Et em Kibçoğlu (1.) 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mehmet Ersoy 

i Kemal Kaçar 
MALATYA 

Mustafa Kaftan 
MANİSA 

Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 
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MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak. 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÎÎRT 
ZekiÇeliker (l.Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

[Açık Uy 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

I* Tevfik Koraltan 
| M. Kemal Palaoğlu 
! Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
i Yılmaz Alpaslan 

Orhaaı Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 1 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

ı elikler] 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 
1 
1 
1 

— 
14 

URFA 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 
O rhan D eaıgiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(1.) 

YAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

!>•«<« 
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6831 sayılı 'Ormıaaı löamunu ta&airıisının 19 ncu mialdldlasünle verilen loyların ısoımıcu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygun 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şcrafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz ] 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 262 

Kabul edenler : 202 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : .174 

Açık üyelikler : 14 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

[ AYDIN 
Nahit Menteşe 
famet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

' BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
öihat Bilgelhan 

1 Kemal Erdemi 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 
Meri üt Yılmaz 

BÎLECtK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Kehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU : 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR | 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

1 BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

i ÇANKIRI 
Nureittin Ok ' 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demdrer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ . 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul ı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 1 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
îlhami Ertem ı 
Veli GKilkan 

(Kahul edilmiştir.) 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

1 Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

| ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfıkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu , , 

ESKİŞEHİR 
' Mehmet ismet Angı 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin încioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nuröt'tıkı Ö'zdeınir 
Ekrem Saatçi 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu ' 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İsmail Hakiki Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğun* 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Faali Arınç 
Burhanjettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözîoğlu 
Nihad Kürşad 
Şiınasi Osımıa 
Kemal önder 
Akın özdemdr 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atülâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran. 
Seztai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baiha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu f 

Önol Sakar 
MARDİN 

Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
laflat Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlı, 
M. Nuri Kodamanoğlıı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bfirinoioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Isımaal Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
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[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Alj Rıza Güllüoğlu (I.)' 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oraü 
Eırair H. Postacı 
Kemal Satır (ıB.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz /(!.)' 

. ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Haımdi Hamaımeıoğhı 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlü 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osmıan Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıl? 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küıntay 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğhı 

" ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmaz can 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan De&er 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Saniıet Güldoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Selçuk Erverdî 
Gıyaseitin Karaca 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Sin asi Oolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen Ot) 

GtÎMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Resa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 

İÇEL 
Celâl Kargılı •(!,) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet A]i Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
İlhami Sanca!' (B.) 
Ak gün Silıivrili 
A. Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şüikrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan (1.) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalki Uner 
KAHRAMAN MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
Tucfan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
Bahrfi Dağdaş 
Necmettin Erlbalkan 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu (1.) 
ıSadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Brfbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçaî (B.) 
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Hasan Basarı Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 

SÎÎRT 
ZekiÇel iker<tÂ.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğkt 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Deaıgiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(i.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 
Abdulah Baştürk / 

tsmet Kapısız 
ZONGULDAK 

Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 

ü/iazıg 
Hatay 

1 
1 
1 
-« o. 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 
1 
1 
1 

14 
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6831 ısayılı Orman kanunu Esansının (miuvaiffcait 1 nıdi maid&esine venilen 'oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2İ36 

Kabul edenler : 204 
Reddedenler : $ 

ÇeMnserler : 3| 
Oya katılmayanlar : 2100 

Açık üyelikler : 'lı4 

A D A N A 
Cevdet Akçal ı 
Fazı l Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
A l Cavit Oraî 
Ahmet Topa&oğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
M. ZeiM Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçeır 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezıgin 
Fiikröt Turlhanjgill 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salâh Zeki Altunbaş 
öilhat Bilgetfıan 
Kemal Etfdeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidün İnan Gaydalı • 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbraihim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
ZeMye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuretitin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Desmirer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubafi 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Veli Gülfcan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hütamıettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethııllah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfî öztürik 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Alü İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAYi 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit ökyagroz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fergoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay. 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
İsmail Haikkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanıettin Asutay 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal. 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasâ Osma 
Akın özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat "Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alam 

Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan „ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemali Kaoar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şalhinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğln 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oeatkçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Haandi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Aösova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet" Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birineioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Arail 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alü Göklü 
Bahri Karaıkeçıilâ 

YOZGAT 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddeden] 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 

— 371 



M. İVMisi B : 130 20 . 6 . 1973 O : 2 

[Çekinser] 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Ali Rıza Gülliioğlu (î.) 
Melih Kemal Küçükte- | 
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) . 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz (î.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Haımdi Hamamcıoğlu 
•Süleyman Mutlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
ıSülıeyıman Çiloğl/u 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
(Mehmet Ergül (1. Â.) 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.)' 

BURDUR 
Nadir Yavuzkıan 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğhı 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Arif Tosyalıo&lu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazoan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim Oinisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen (I.) 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kangılı (I.) 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Araır (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Osman özer 
tlbamıi Sancar (B.)' 
A. Turgut Topaloğkı 
Akgü.n Silıivrili 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsam (i.) 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 
ibrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avgargil 
Turhan Feyzioğlu 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş. 
Necmettin Erfbakan 
Mustafa Kufbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Eteni Kılnçoğlu (1.) 
Sadi Koçaş 
Or'han Okay 
özer ölçmen 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafâ Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 

Vehbi Sınmaz 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdtilkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kumıbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 

SİİRT 
Zeki Çeliker ( t Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaaı 
M. Kemal *Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(t) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 
"İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah B'aştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 
1 
1 
1 

— 
14 
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Karajyıoll'an Ctemeî MüdliHüğtü 1073 yılı Bütçe Kanununa bağlı cezvelerde IdeğiişjikMk yıapılmalsı 
naktamdalkii! Ikaınun tasan'sınıa 'veriillen ©yuların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Ora! 
Ahmet Topaloğili 
Turgut T opal oğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHISAK 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Diınçer 
Ali İhsan Uluibahşi 

AĞRI 
Kasımı Küf revi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 227 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : Ö 
Oya katılmayanlar : 2IÖ8 

Açık üyel ikler : -14 

[Kabul edenler] 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
FKsan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgdhan 
Kemal Erdem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

.BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfikı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin İneioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
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Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silavrili 
Naime İkbal Toıkgöz 
Hasan Türkay 
Ne/odet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
BuThanettfin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şiriasi Osmıa 
Kömal önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yedtekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 

M. Meclisi B : 130 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

K -NYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Taihsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

20 . 6 . 1973 O : 2 

SİNOP 
Mustafa Kaptân 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karaıkeçıilii 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Telkin Müftüoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin© ğh 

tfungor ±iun 
SAMSUN 

llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
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önol Sakar 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavıırmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
«Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

ideden] 

CAELİ 
fiz 
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\Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Ali Rıza Güllüoğiu (İ.) 
Alpaslan Türkeş 
Kemal .Satır (d*.) 
Şevket Yılmaz (İ.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAIIİSAR 
Şevki Güler 
Ham:di Hamaancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDİN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül ( t Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.)' 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Oanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kiiatay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Behzat Egilli 
i§ Abdüllâtif Ensarioğlu 

Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sam,et Güldoğan 

ERZURUM 
Rasinı Çinisi i 
Selçuk Erveırdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZJANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettiıı Erkmen 
Aib(lullaihlzmen.(l.) 

İ GÜMÜŞANE 
s Necati Alp 
il Ekrem Saatçi 
j HATAY 
î Abdullah Çilli 
I Talât Köseoğlu 
İ M. Sait Rcşa 
l İSPARTA 
| Hüsamettin Akmumcu 
\ İÇEL 
>' Kadir Çetin 
jj Celâl Karıgılı (1.) 
I Cavit Okyayuz -• 
I. Turhan Özgüner 
| Hilmi Türkmen 
| Çetin Yılmaz 

| İSTANBUL 
1 ibrahim Abak > 
1 İsmail Arar 
] Mehmet Ali Aybar 
î Sadettin Bilgiç 

I Ferruh Bozbeyli 
| Eşref Derinçay 
| Hüseyin Dolun 

İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Haydar Özdemir 
İlhama Sancar <(B.) 
ismail Hakkı Telkin el 
.(B.) 
A. Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şülkrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İnsan G ursan (1.) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naiki Üncr 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydifbeyoğlu 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
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KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakaıı 
Mustafa Kubilay im er 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycı oğlu 
1. Eteni Kıhçoğlu (İ.) 
Sadi Koç aş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Ali Döğerli 
MUŞ 

Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (E.) 
Hasan Basıri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz. Kurt 
Hüseyin Özalp 

" SİİRT 
i ZckiOeliker (t.Â.) 
i Mehmet Nebil Oktay 
I (E.) 
I SİNOP 
s Hilmi Biçer 
t Hilmi işgüzar 
l Tevfik Fikret Övet 
ji SİVAS 
;î Ahmet Durakoğlu 
'i Kadri Erogan 
j' Ekrem Kangal 
l M. Kemal Palaoğlu 
\ Tevfik Koraltam 
;: Mustafa Timisi 

\ TEKİRDAĞ 
I; Yılmaz Alpaslan 
ıi Orhan Öztrak 
ı;; Mustafa Sabri Süzeri 
\ TOKAT 
i Hüseyin Abbas 
;| İsmail Hakkı Birler 
f
; Reşit Önder 
5 Yusuf Ulusoy 

| TRABZON 
, Mehmet Arşla ntürk 
l Necati Çakıroğlu 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 

Zonguldak 

Yekûn 

Ekrem Dikmem 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UEFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(D 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(•I. A.)' 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

1 
2 
1 
1 
1 

14 

»>•« 
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1973 yıli Bütçe Konumuna toağlı (A) işaırfeMSi cefcvdlde dfcğipdîk 
tasarısına ver len loyüiann ısonıuıcıui 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : Ö38 

Kabul edenler : 235 
Eeddedenler : $ 

Çekinserler : 12 
Oya katılmayanlar : 198 

Açık üyelikler : |14 

yapılması ıhaMçundalkü (kıamm 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Cavit Oraii 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zdki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Ali Kısan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf retvi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

[Kabul 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güleaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altımbaş 
İbrahim Aytaç 
Öİhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er>dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kivkıoğlu 

edenler] 
I BURDUR 
| A'. Mukadder 
| Mehmet özbey 
S BURSA 
I Barlas Küntay 
1 Ertuğrul Mat 

!

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Nak5 Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emîin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlıı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfikı Danışman 
Naci Gacıroğhı 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmıeü 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göfgüş 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turıgutaip 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanıettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nalko Uner 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi O'sma 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 

Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Mustafa Topçular 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakil)oğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kah a d ayı 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koeaş 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı G-ökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

I önol Sakar 
MARDİN 

|! Esat Kemal Aybar 
| Seyfi Güneştan 
l Abdıükadir Kermooğlu 
I Abdıükadir Özmen 
| MUĞLA 
l Muallâ Akarca 
| Ahmet Buldanlı 
ji İzzet Oktay 
S MUŞ 
il Nimet Ağaoğlu 

Kasım Emre 
| NEVŞEHİR 
1 Hüsamettin Baş er 

Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE | 

H. Avni Kavurmacıoğlup 
M. Nuri Kodamanoğlu i 
Mevlût Ocakçıoğlu 
Haydar ÖzalJ) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ha.mdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ilyas Küıç 
Doğan Kitaplı 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Vahit Bazatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birinck)ğlu 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türk oğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddeden] 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
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ANKARA 
Seraf ettin Yıldırım 

[ÇeMnserler] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Ali Rıza Güllüoğlu (İ.) 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Kiiçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz (1.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özden oğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkam) 

Abdullah. Naci Budak 
AYDIN 

MeChmet Çelik 

Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Melhmelt Erigül (1. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
ibrahim ökteım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçübaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın-
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdali Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilld 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Necmettinı Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDlRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
S&met Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim CSııi&Ii 
Selçuk Ervördi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen (1.) 

. GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (t.) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ismani Arar, 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 

Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Ruas 
Haydar özdemir 
İlhamı Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
(B.) 
Naime ikbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Le'bit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakışık 
M. Hulusi Çakır 
ihsan Gürsanı (1.) 
Talât Orlhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naili Erdem 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehımıert Özdal 
ibrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Muzaffer Afedoğanlı 

KAYSERİ 
Tuifan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoaikan 
Mustafa KuJbilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
t. Etem Kıbçoğlu (I.) 
Orhan Okay 
özer ölgman 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
ZekiÇeliker (1 Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orham Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak . 1 

— 
Yekûn 14 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuncr 

URFA 
Necati Aksoy 
ViPiTı Vui İM fi îlr 

T '\J*LL İJ\X U . » X C İ 1 İ V 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(i.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

(t A.) 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

«•... • • • < 
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1894 sayılı 1973 yılı B>üt$e Kaaıununıun (H) .ıçiet :PDMM d'8g'ıiştirilanesi ve 27 mci (maıdldlesûne bir 
fıkra iillâve ediiıbae&ri halkkıinıcta fea 'um teaarısma verilen oyların ısonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler •. 238 

Kabul edenler : 23Ö 
Reddedenler : i 
Çekinsei'ler : 1 

Oya katılmayanlar : 198 
Ayık üyelikler : 14 

(Kabul edilmiştir.^ 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgııt Topaloğlu 
Hüsamettin Udu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Haindi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasını Küfrovi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şcrafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
îi asan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

l Kah al edenler] 
l BURDUR 
j; A. Mukadder Çil oğlu 
l Mehmet özbey 
j '"' BURSA 
jj .ilrtuğrul Mat 
I £asım Önadım 
t] 

| Mustafa Tayyar 
| Ahn et Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Ba.ğeıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş,. 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Mehmet Nurettin-san-
dıkçıoğlu 
Osman Tan ""'" 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
fili Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İl hami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgim 
Rıf'kı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fetlıullah Taşkeseıılic^lu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşelıir 
Orhan Oğu>-
Soy fi Öztiirk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
t'jrüem Ocak 
Mulıittin Sayın 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet' İpek 
İ. Kayhan Naip oğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAV 
Halil Akgtfl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

~ 382 
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Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
Akgün Silivrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 

Muzaffer Fazlı Armo 
Burhanettin Asutay 
Münir Da İd al 
Âli Naili Erdem 
Coşkun Karagüzoğlu 
Nihad Kürşad 
Cinası Usma 
Akın Özdemir 
KAHRAMAN M AR AR 

M. Neat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadı oğlu 
M. Ze.koriya Ki'ırşad 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı • 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Ha vr ettin Nakiboğlu 
Enrer Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

IvUUAhiH 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
îıd'an Baran 
Sezai Ergim 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi* Koçaş 
Tahsin Yılmaz öz tun a 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
TlakkıGÜkçc 
Ahmet Karandan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

Hilmi Okçu 1 
-Kaınıil Şahin oğlu 1 
öııol Sakar I 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar jj 
Seyfi Güneştan İ 
Aibdülkadir Kcrmooğlu 1 

MUĞLA 
Muâllâ Akarca 
A hmet Bulda nlı 
İzzet Oktay '" " 

MUŞ., 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Ççrezci 
H. AvniKavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodaman oğlu 
M evi üt Ocakçı oğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
mmgor Hım 

SAMSUN 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı ' 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Sclâhattin Oran 
Âdil Yaşa: 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karalı al il 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinjras Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl] Ahmet Sungur 

ZONG ULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Beddeden]_ 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
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[Çekin ser] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Oya katılmayanlar"] 

ADANA 
Ali Rıza GüUi'toğlu (î.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz (t.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAB 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Bir git 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Oelik 

Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Eııgül ( t Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
N"adir Yavuzban 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
larlas Küntay 

İbrahim öfetem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğla 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 

Abdüllâtif Ensarioğli1 

Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sajmet Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdâ 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
i Mustafa Kemal Çilesiz 

Nizamettin Erkmen 
Abdullah îzmen (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (t.) 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay * 

Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğaın 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüıboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
İlhamı Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekinel 
(B.) 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topa.loğlu 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Aclalan 
Şü'krü Akjin,î 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan GKirsan (1.) 
Talât Orhcm 
Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Safari Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoaıkan 
Mustafa Kufeilay îmer 
Necati Kalayeıoğiu 
t. Etem Kılıçoğlu (i.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA. 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

Vehbi Sınmaz 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Abdülkadir özıııen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memdııh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akoal (B.) 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Açık 
Ağn 
Aydım 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Ü% 

1 
1 
1 
1 
•1 

2 

Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kalo 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzumoğlu 

SÎIRT 
ZekiÇeliker ( t Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 

SINOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret-üvet 

SÎVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Erogan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaıoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztraik 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

telikler] 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir . 1 
Zonguldak '1 

—. 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener» 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Dengiz (İB.) 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 
• d ) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. A.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

Hatay Yekûn 14 

»>••<« 
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1973 yılı Bütçe Kamumun'a (bağflı (A) Üşiandtü oeftveCide değıisiklik yapılması Ihakkındakii Ikaınıun tek
lifine vetrilen loylarm Isonmcu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAKIŞ AK 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsan Ulübahşi 

AĞRI 
AbdüTkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Ilatipoğiu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Ü̂ oı afettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Congizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
ömer Buvrukeu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edonlıer : 237 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 190 

Açık üyelikler : 44 

[Kabul 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteş* 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er*dem 
Ahmet İhsan Kırımlı' 
Osman Tan 
Mevliit Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Âbidinlnan Gaydalı ' 

BOLU 
NiKat Bayram oğlu 
Halil ibrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
jA. Mukadder Çiloğlu 

Mehmet özbey 
BURSA 

Bari as Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

edenler] 
\ Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Dünü 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İl hami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettkı Hanağası 
Ali Rıza Scptioğlu 

ERZİNCAN 
| Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım. 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfıkı Danışman 

Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 

FethuHlaıh Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbnzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

\ GİRESUN 
i Hidayet İpek 

T. Kayhan Nnipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞ ANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Öz/kan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

386 — 
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[Çekinser] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Oya Katılmayanlar'] 

ADANA " 
Ali Rıza Güllüoğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçükte* 
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz (İ.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öihat Bilgeüıan 
Mehmet Niyazi Gürer 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tomibug 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Sami Aralan 

Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Sam.et Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim Ginisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen (İ.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reışa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (t.) 
Hilmi Türknuen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar 

Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlıı 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
İLhami Sancar (B.) 
Akgün Silıivrili 
İsmail Halkkı Tekinel 
(B.) 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalar 
Şükrü Akkan 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan G-ürsa» (İ.) 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naıki Ün er 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
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KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan ' 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa Kulbîlay Îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kıbçoğhı (1.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Parulk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erkek 
Mehmet Ereoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 

İsmail Hakkı Şengüler 
MANİSA 

Veli Bakirli 
Muammer Ertem 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 
Hasan Baeri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

[Açık ü% 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 
Hatay 1 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğîu 

SİİRT 
Zeki Çeliker (1.Â.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztra/k 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit önder 

melikler] 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir İl 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn M 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
A.hmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
: Necati Aiksoy 

Vehbi Melik 
UŞAK 

idil Turan 
Orhan Deogiz (ıB.) 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(D 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehm»et Salih Yıildız 
(1 A.) 

YOZGAT 
Abdullah Başfcürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eoevit 
Ahmet Güner 
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1973 yılk Blütçe Kamununun 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanîî 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu' 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
Ferhan Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Oeaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu; 

Meclisi kıs ıııııldja değıişikliık lyapılanıajsı Ihalkkıınfdta IKamun Mefa-
lifatn!e. verilen o y t a n tsionucaı 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 2İ37 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : f 
Oya katılımayaıiılar : 1(9$ 

Açık üyelikler : İ14 . 

Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 

[Kabul edenler] 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demârer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhama Ertem. 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Bnrerdi 
Naci Gacıroğlu 

Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürfk 
M. Şemsettin Sönme* 

GAZİANTEP 
İ. Hüseyin İncioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söyleme* 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Ynsuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Naime İkbal Tdkgöz 
Mehmet Yardımcı 

tZMlR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdesm 
Cogkun Karagözoğlu 
Şinasi Osima 
Akın özd^mir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
ismail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltefkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
irfan Baran 
-Stezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaoar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daııt 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 

Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Sev fi Güneştan 
Abdıü>adir Kermooğlu 
^bduüadi r özmen 

l MUĞLA 
| Muallâ Akarca 
l Ahmet Buidanlı 
\ izzet Oktay 
l MUŞ 
l Nimet Ağaoğlu 
l Kasım Emre 
İ NEVŞEHİR 
f Hüsamettin Başer 
t Esat Kıratlı oğlu 
I NİĞDE 
[ M. Naci Çerezci 
[ H. Avni Kavumıacıoğlu 
f M. Nuri Kodamanoğlu 
j: Mcvlüt Ocakcıoğlu 
l Haydar Özalp 

İ ORDU 
l Cengiz Ekinci 

Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

i Hüseyin Özalp 
f ismet Yalçmer 

SİİRT 
Salâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

• SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil. 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
C. Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Aik 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Çekin ser] 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 
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[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Ali Riza Güllüoğlu 
(t) 
Mtel'ih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz '(İş)! 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırikoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Haım/di Hamarnıcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemaü Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öiıhat Bilgeihan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San* 
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Sam/et Guldofan 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Gıyasettin Karac* 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
AbdulMı İzmem (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Büsamettin Akmumcu 

IÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (1.) 

I Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ismal Arar ( 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
İlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Tü'rkay 

Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
•Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
M. H u l M Çakır 
thsan Gürsan (1.) 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet Özdal 
ibrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğru 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Balhri Dağdaş 
Necmettin Erfoakan 
Mustafa Kulbilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kıbçoğlu (1.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Siiıkan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstün/dağ 
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KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Enbek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

OEDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 

Ferda Güley 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal 
Hasan Baısri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kattıran Evliyaoğlü 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
ZekiÇeliker ( t A.) 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztra'k 
Mustafa SaJbri Sözeıri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

Ali Rıza Uzuner 
URFA 

Necati Aksoy 
Vöhbi Melik 

UŞAK 
Adi] Turan 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahri Uğrasazoğlu 
(t) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
( t Â.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Novşöhir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 
İ 
üi 
1 

M 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

130 NCU BİRLEŞİM 

20 , 6 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk basını ve mensuplarının sorumla-
mm tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinim ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmıelk maksadıyle kurul
ması kabul «dilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çoeuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meeis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
'8 /8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Karg ı 'n ın , ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili! Hilmi tşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi-gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
/abancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarım bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili - Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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12. — Bursa Milletvekili gadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan- Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 

sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekilli Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde .bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli ıSıalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarlı
ca bir genel görüşme açılmasına daif önergesi 
(8/17) 



26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anayasa/iio 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına, dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
G-enel sağlık sigortasının memleketimizde tathik 
edilebilmesini sağlamak amaeıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel göıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amaeıyle Anayasanın 88 \ıci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair ÖLer-
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeMeşmesini 
sağlamak amaeıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya MilletveMM Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tat Lİk 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anay*.&a-
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı taraA-n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci madJtsi 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasîvle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulluğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarıimaamı 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiı* önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit eta.ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 



42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47> 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkanımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesp.t etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvefeili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du-, 
ruından kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanm 88 nei maddesi uyarınca bir Me< îis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarım 
gerçek fiyatlar üzerinden satın alınabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politika»':ıin olum
lu neticeler vermediği iddiasıyla, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit 'etmek 
maksadıyle Anayasanm 88 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendi fü
mesi, korunması ve çoğaltılması için almaç ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek makfca-
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca l i r 
Meclis Araştırmas' açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tet-pit 
ötmek üzere Anayasanm 88 nei maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53.) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Miletveikili Celâl Kargıh'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit, etmek üzere 
Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. ^10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendiriLmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir se
kilide desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanm 88 nei maddesi nya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Eıza GKilîüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: tehlikeleri tespit 
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etmek konusunda Anayasanın 88 nei maddesi , 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair i 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa- j 
©m 88 aci maddesi uyarınca bir Meclis araştır- i 
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) j 

58. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, ] 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan- ' 
gınm sebepleriyle sorunlarını tespit etmek \ 
üzere Anayasanm 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Salkarya Milletvekili Hayrettin Uysal | 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sinop Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
foütün yurttaşlara ilköğrenimin -sağlanması ve \ 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko- i 
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırma- İ 
sı açılmasma dair önermgesi (10/68) j 

61. — 'Samsun Milletvekili Kâ>mran Evliya- j 
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü-
kü«ö«e-t«n alacağa ve almayı düşündüğü tedbirle- j 
,pe ışıik tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nei 1 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına ] 
dair önergesi. (8/26) I 

Î 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, j 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç j 
botre/lar konusunda bilgi edinmek maksadıyle ! 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis • 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — 'Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, ; 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, i 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes- \ 
pJit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei mad- \ 
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da- ; 
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Mîilletveikili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar ; 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili jforah&m Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın S8 ııci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özel Ölçmenlin, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşmıe 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredileriın tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkın masının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemali Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



- 1 -
86. — TJ§ak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden--
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyan Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyaç olup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak, tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mecİis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair .önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Ba§-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — içel Milletvekili Celâl- Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanm 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Gruibu iadına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekilli Saımi Arslan'ın, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, . hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Eri 
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis- Araştırmam 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yulmaz'ın, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
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nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — Istaabul MMletvekilM Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 ncd 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair Önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat önder'iu, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. '(10/109) 

121. — İçel MaJletvekli Çetin Yılırnaz'ın, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarım tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si-
K&p Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
mimin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
M&fasfclleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve 'davranışlarını tespit -etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — îçel Milletvekili Celâl Kargık'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra,' İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarmea bir Geael Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Güvenlik İsteri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettüm Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Panearı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacay-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarmea bir Mee-
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'-
ın, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamaımasmm sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konasunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar üe 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde 'bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amaeıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

130. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'-
ın, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini 
zamanında yapmalarını temin etmek nıaksadıy-
le Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/56) 

131. — İçel MületvekiH Çetin Yılmazını, ar
sa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu önle
mek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş-
tırması yapılmasına dair önergesi (10/116) 
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.132. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin | 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, köylü 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek ve kredi imkânının sağlanması bakımın
dan gerekli tedbirleri almak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/57) 

133. — Konya milletvekilleri Necati Kailaycı-
oğlu ile Özer Ölçmen'in, haşhaş ekiminin yasak
lanması sonucu köylülerimizin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/58) 

134. — Yozgat Milletvekili Abdullah Bag-
türk ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, yap
ma gübreler ile tarımı ilâçları konusunu incele
mek, bu alanda şikâyet konusu haine getirilen 
ithal, imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi 
zarara sokan girişimler yapılıp yapılımadığını 
tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/118) 

135. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
iSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk -
Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir geneli görüşme açılması
na dair önergesi (8/59) 

136. — (Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, öğret
menlerin içinde bulunduğu koşullan bütün 
kapsamı ile incelemek ve gerekli imkânların 
sağlanmasını temin etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş- I 
tırması yapılmasına dair önergesi (10/117) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu ile Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un, tarım girdilerini bir düzene sokmak 
ve toplumumuzun sıhhatli ekonomik ve sosyal 
bir bünyeye kavuşturulmasını temin etmek 
içiln Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/60) 

138. — Niğde Milletvekili Mevlût Ocakçıoğ-
lu'nun, Devlet idaresindeki aksaklık sebepleri
nin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir 
kamu hizmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin ça- I 
relerini aramak maksadiyle Anayasanın 88 nci J 

J maddesine göre bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/119) 

139 — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Türk halıcılığının bugünkü durumunu tesbit ve 
istikbâlini tâyin etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/120) 

140. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
lakoğlu'nun, bankaların finansman konusunu 
açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanunî ted
birlerin alınmasına olanak sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi. (8/61) 

141. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne ka
dar uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının 
değerlendirilmesi bakımından Anayasanın 88 
nci madesi uyarınca bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/62) 

142. — İçel Milletvekii Çetin Yılmaz'm, çi
mento ve demir üretim ve tüketimi konusunda 
toplum zararına olan aksaklıkları tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/63) 

143. — Ankara Milletvekilli Yusuf Ziya Yağ-
cı'nm, köylerimizde yapılan ilkokulların yapı-

I mında köylü vatandaşların aynî yardımları is
teyerek yapıp yapmadığını tespit etmek amaciy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/121) 

144. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ
cı'mm, zamlı hububat fiyatlarının ilânından ön
ce, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan 
hububat miktarının tespiti ile bu hububattın 
satışından Ofisin uğradığı zararı tespit -ekmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/122) 

145. — Sakarya milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ve Barbaros Turgut Boztepe'nin, Yaban
cı ülkelerde çalışan isçilerimizin sosyal sorun
larına çözüm yolu bulmak ve gerekli tedbirleri 
almak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 

| önergesi. (8/64) 



146. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, te
mel tüketim maddelerinde ekonominin istem ve 
sunu kuralları dışı yaratılan darlığın ve kara
borsanın, nedenlerini ve çözüm yiollarmı sapta
mak amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/65) 

147. — Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uy
sal ile Barboros Turgut Boztc-pe'nin, pancar üre
ticisine daha iyi hayat şartları hazırlayabilmek 
için Hükümete bu konuda yol göstermek amaeıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/66) 

148. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, Atatürk Or
man Çiftliği arazisinden j^apılan satışların, Ata
türk'ün arzu ve kastına uygun olup olmadığını 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/123) 

149. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, profesyonel futbolumuzdaki kötü gelişme
leri önlemek ve mevcut haksızlıkları araştırıp, 
gereken tedbirleri almak amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması, 
yapılmasına dair önergesi (10/124) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu Başkanlığı1 tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 883 ve 
883 e 1 oci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 

X 2. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 15 .5 .1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 nci maddesine 1 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (S. Sayısı : 906) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 3. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Mil î Savunma 

ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
G-eçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

JI 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâi Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amaeıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Peyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Batanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvcıkili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daif 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soruşta (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Balkanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul-
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masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — i ç e l Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara, dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'rmn, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dİbey oğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagül'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu.. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan AM Gül-
canîn, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

27. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
in. zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

28. — Afyon Karahisar Milletveîkili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

29. - - Antalya Milletvekili Hasan Aid Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

30. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
riar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

31. — Ankara MilletveMH İbrahim öüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

32. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
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doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyeci tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

34. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

35 .— Adana Milletvekili Turgut Topaioğlu'-
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanındau 
sözlü sorusu (G/109) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

38. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüeeoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

39. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

40. — Ordu Milletvekili' Meaaduh Ekşî'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

41. — İstanbul Müetvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkam 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

42. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şu&at 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

43. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çodak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

44. — İstanbul Miüetvekiâ Eşref Derâaçay*-
ın, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

45. — Sivas Milletveküli Ekrem Kaasga&'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasma 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

46. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı* başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

47. — Erzurum Mületvekîli Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

48. — Erzurum Milletvekili Gıyasefctiıit Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyaeağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

49. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

50. — Erzurum MülletveMIi Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

53. — Erzurum MallletvekiM Gıyasettim Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

54. — Tokat MUfetveküi Beşit öncter'iıı, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
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t>ölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

55. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

56. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

57. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

58. —• Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

59. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

60. —• Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

61. — Erzurum Milletvekili GıyasettSn Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

62. —• Ankara Milletvekili İbrahim Sıitkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

63. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. İl Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

64. —• Ankara Milletvekili Şinas'i Özdenoğ-
lu' nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

65. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
^nkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Talebe 
Vurgunun basılma olayına dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

66. — Ordu Milletvekili "Menıduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

67. — Ankara Milletvekili/ Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

68. —• Sinop Milletvekili Hilmi İştgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

70. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

71. —• İstanlbul MilletvetMüi. İbrahim Ahak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

72. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

73. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nım, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlenindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

74. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

75. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
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bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

76. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

77. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

79. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

80. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

81. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

82. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

84. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

85. — İçel Milletvekili Turhan öz gün er'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/173) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

87. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

88. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

90. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Söğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

92. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in-
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

93. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

94. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

95. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

96. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 



97. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvcdiliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

99. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

100. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

101. — Konya Milletvekili özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

102. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

103. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü so-rusu (6/197) 

104. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

105. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 
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j 107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aralın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

' 108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

109. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

110. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

111. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

112. — Tunceli Milletvekilli Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

113. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

114. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

115. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

116. — Antalya Milletvekili' İhsan AtaÖv'ün, 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

117. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 
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118. — Sinop MiUletvekiity Hilmi Işüzar'm, ; 
Irak'taki soydaşlarımıza İrak Hükümetince i 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
mından sözlü sorusu. (6/213) 

119. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
lu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin halkkında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Bursa - Uludağ'daki mdlilî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

122. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

123. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

124. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

125. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

126. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

127. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

128. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (G/224) I 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop iü Durağan, ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

130. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

131. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okut ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

133. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

134. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230V 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

136. — Malatya Miletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamameıoğlu'nım, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

139. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Kğitinı Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

140. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğJü'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 
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141. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
öğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

142. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

143. — Denizli Miletvekili İlhan Açıkalm'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

144. — istanbul Milletvekili îlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

145. — Denizli Milletvekili îlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

146. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin 
Başer'in, Türkiye'nin Avrupa Konseyinde üye 
olarak durmasının faydalı olup olmadığına dair 
Başbakandan sözdü sorusu (6/244) 

147. — Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu'-
nun, hastanelerde çalışan Kıbrıslı soydaşlarımı
za ücretlerinin ve büro memurlarına yan öde
me verilmemesinin nedenine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nei maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa

yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin 
ye 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 8,2 mci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili. A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turh&n Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
[komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ» 
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
öespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo-
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nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı 
mn, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı r 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibak1 

hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) ("Dağıtma tarihle 
ri : 10. 7 .1972 ve 1 .2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun 
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 

26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 
9. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 

Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve ihtiyat ; 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 38.1'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
içişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. —• C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli tdarei Umıımiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
192'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. —- C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 vo 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
*e 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 

den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, Sİ . 6 1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi tşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971r 

4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sinle dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 



raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17. — C. Senatosu İstanibül Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971. 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27'. 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 14İ/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
1 0 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 



Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1329 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın öze] 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731V 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra 
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 

nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Addl Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rdfat öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklâikler halkkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanım teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

43. — Yalvac'ın, Tokmakçık, köyü, hane, 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmaın-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çıaırptırıLması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159 j C. Senatosu : 
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2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 noi eılı 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtıma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tur al'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (;S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

45. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affı hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 718, 718'e 1 nci ek ve 718'e 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 . 6 . 1 9 7 3 ) 

46. — Faruıkoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm Affı hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Se
natosu ; 1/197) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839 
ve 839'a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S; Sa
yısı : 265) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve 
8 . 6 . 1973) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Istabul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
min değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve ©dilmesi 
ve hâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet ISenatosu : 2/50) 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973) 

4 8 . — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/540; Cumhuri
yet Senatosu : 1/150) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 736, 736'ya 1 nci ek ve 736'ya 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 229) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 9 . 1972, 1 . 12 . 1972 ve 14.6.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet. İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
raruln 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
12/15) (S. Sayısı : 130'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi :18 3 . 1971) 

x 2 ~ Manisa, Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta~ 
Han fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel. Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'ş^.r üyeden kurulu 48 No. lu Ge
mici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
cı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cenjfizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 



— 23 — 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon- | 
larmdan seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu j 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı • 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nei maddesinde 
değişiklik yapılmasına, dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604. 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi 
8 /6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığa 
kânunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı • 700İ (Dağıtma ta 
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 saydı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamçıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka 
sim Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Açla 
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından I 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 1 

2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No< lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nc^ maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili, Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından, 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
i /481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972) 
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13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9.. 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 21 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

1.5. — Arşiv kanunu tasarısı ve içişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci 'maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 . 2 . 1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 69.1'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve Içişlüri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491} £S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanını tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhan et
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın Hân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

26. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
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Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi: ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpınar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 ncî 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 .3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm ©ezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı • 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

30. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' d e 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350,350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

32. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko< 
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri s 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 .6 .1971 , 1 .2 .1972 ve 27.12.1972) 

34. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, O&t 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

35. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 .1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakandık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

36. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

37. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad-
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de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım, ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakikında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma 
tar ih i : 24 . 1 .1973) 

40. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

X 41. - Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

42. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

43. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının," Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul eidilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

44. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici! 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 

X 45. — Türkiye inşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tariîhi : 
23 . 2 . 1973) 

46. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile-
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 47. — (Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 48. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

49. — tamir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Mehv 
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

50. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

(51. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 
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52. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen israfil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

53. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık ıbağlanmıası hakkımda 
kanım tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

54. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 'kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. 'Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

55. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

56. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suma kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 57. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu izmir 
Üyesi Beliğ Beler ve izmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 58. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 59. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo

ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 60. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddderinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili ismet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, içel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet işleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, içiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

61. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, içişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

62. —• Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

63. - Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
içişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 



(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 64. — izmir Milletvekili Kemal Önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973)ı 

105. — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
fa Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri ve İçişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

66. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
(Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 67. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
istanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

68. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

ı69. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 »ayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm 22.11.1972 

tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

70. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân 
komisyonları raporları (2/812) (S. Sayısı : 
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

71. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik kurumu 
Kanununun 36 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973) 

X 72. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Adana Üniversitesinin ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553, 2/891) (S. Sayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 73. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz, 
Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973) 

X 74. — Sivas Milletvekili Vahit Bozafclı ve 
Kadri Eroğan ile Enver Akova ve 2 arkadaşı
nın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanun tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/826, 2/827) (iS. Sayısı : 911) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

75. — Kıyı Ve karasularımızın (korunması ve 
güvenliğinin sağlanması görevinin 'Türk Silâh
lı Kuvvetlerine devrine ilişkin kanun tasarısı 
ve '(İçişleri, Gümrük ve Tekel, Tarım, Millî Sa
vunma ve Plân koımisyonlarımdan 3'er üyeden 
kurulu 115 No. lu Geçici Komisyon raporu) 
(T/844) (S. Sayısı : 9!15) (Dağıtma tarihi : 
1(9 .6 .1973) 

(Millet Meclisi Birleşim : 130) 



Dipsin : 3 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 584,584 ve 695'e 4 ncü Ek 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 
74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili ile 
Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkında 
kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen metni hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

metinleri (Millet Meclisi : 1/583, 2 /572, 2 / 5 1 5 ; Cumhuriyet 
Senatosu 1/188) 

(Not : Cutohuriyeit (Sematosaı ıS. dayısı : 258) 

Karana Komisyoauu raporu 

MiUet Meclisi 
Karma Komisyonu 19 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/583,2/572, 2/515 
Karar No. : 5 

Millet MecJdsi Başkanlığına 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 ek madde 
ile 1 geçici madde eiklenmıe'sıüne dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metninin 
çerçeve 1 ncd esas 2 nci ve 19 ncu maddeleri ile muvakkat 1 nci maddesinde, öumihuriyet Sena
tosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik, Millet Meclisi Genel Kurulunca benimsenmemiş oldu
ğundan, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince her iki Meclisin ilgili komisyonlarından 7'şer 
üye alınmak suretiyle kurulması kararlaştırılan 14 kiişilik Karma Komisyonumuz, Hükümet tem
silcilerinin de hazır bulunduğu 19 . 6 . 1973 tarihli toplantısında tasarıyı yeniden incelemiştir. 

Komisyonumuzca alınan karar üzerine Cumhuriyet Senatosu metninin 1 nci çerçeve maddesi
ne bağlı esas 2 nci ve 19 ncu maddeleri ile muvakkat 1 nci maddeleri müzakerelere konu alın
mıştır. 

Bunlardan; 
1 nci çerçeve maddeye bağlı 2 nci esas madde, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen şekli 

ile Karma Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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1 nci çerçeve maddeye bağlı 19 ncu madde Cumihuriyet Senatosunca metinden çıkarılmış ve 
bu maddenin metinden çıkarılması keyfiyeti Karma Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1. — Bu madde de Karma Komisyonumuz Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu metinlerini nazari itibare alarak yeni bir metin kaleme almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâttip 
Novşehliır Milletvekili Gaziainıtep Milletvekili Kayseri Milletvekilli 

İL Başar E. Ocak M. Türkmenoğlu 

Oanalklkalo Senatörü Gümüşhane Senatörü ıSamisunı Senatörü 
N. Alton A. Cilâra B. Rendeci 

Uıitfc'a Senatörlü Antalya Milletvekili Manisa ıSemaitörü 
/ / . O rai ö. Buyrukçu D. Barutçuoğlu 

M. Meclisi (;S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 4 ncü ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 ve 34 ncü maddeleriyle 
muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyve
lik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta 
kullanılmasında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 
Orman sınırlan dışına çıkanlır. 
Evvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yukardaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakanlı

ğınca veya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzelt
me sonucu orman sınırlan dışına çıkanlacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise 
mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır. 
Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiçbir surette uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına İlişkin şekil ve esaslar kanunun yürürlüğe g-irmesinden itibaren 

en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle belli edilir. 

Madde 19. — Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniğinin 
imkân verdiği ve hayvanlann otlatma suretiyle ormanlara zarar vermeyeceği tespit olunan sa
halarda, Devlet ormanlanna hayvan sokulup otlatılmasına izin verilebilir. 

MuvaJklkajt ımaidde 1. — Ormanların kadastrosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu 
kanunun birinci maddesi tatbikatından çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sayılamaya
cağı huşunda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, mahkeme bu mütalâa ile bağlı değildir. 

M. Meclisi (.S. Sayısı : 584, 584 ve 695'e 4 ncü ek) 



CUMHUEİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 ncü maddeleriy
le muvakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bilim ve fen balonundan orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antepfıstı
ğı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvan
cılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile 
otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırları dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yuka

rıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Ba
kanlığınca veya vâki müracaatlar üzerine anla
şılan sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl 
içinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. 
Bu düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıka
rılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş ta
pulu arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine 
intikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahala
rında hiç bir suretle uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 6 ay. içinde yürürlüğe konulacak tüzükle 
belli edilir. 

Madde 19. — C. Senatosunca metinden çıka
rılmıştır. 

Muvakkat imadde 1. '— Ormanların tealda^t-
nosura/un ülkmal ve kösinleşmestae ikaıdar ibu 
kanunun birinci maddesi tatbikatından çıkacak 
ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sayılmaya
cağının belirtilmesi hususunda Orman Bakanlı
ğının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz. 

KARMA KOMİSYONUNUN METNİ 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 34 ncü maddeleriyle mu
vakkat 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce bi
lim ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş yerlerden; 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, 
orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, mey
velik, zeytinlik, fnıdıklık, fıstıklık (Antepfıstı
ğı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancı
lıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile 
otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler, 

b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu 
olarak bulunduğu yerleşim sahaları, 

Orman sınırlan dışına çıkarılır. 
Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarı

daki fıkra hükümlerine uymadığı Orman Bakan
lığınca veya vâki müracaatlar üzerine anlaşılan 
sınırlamaların düzeltilmesi, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl için
de orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu 
düzeltme sonucu orman sınırları dışına çıkarıla
cak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu 
arazi ise mülkiyeti tekrar tapu sahiplerine in
tikal eder. 

Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümleri yanan orman sahaların
da hiçbir suretle uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve 
esaslar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak tüzükle 
belli edilir. 

Madde 19. — Cumhuriyet Senatosunca me
tinden çıkarılması, Karma Komisyonumuzca da 
kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1. — Ormanların kadast
rosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu ka
nunun birinci ve ikinci maddesi tatbikatından 
çıkacak ihtilâflarda bir yerin orman sayılıp sa
yılmayacağının belirtilmesi hususunda Orman 
Bakanlığının gerekçeli mütalâası alınır. 

Ancak, bu mütalâa mahkemeyi bağlamaz. 

M. Meclisi (,S. 'Sayısı : 584, 584 ve 695'e 4 noü ek) 





Döuesn : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L Î S İ S Sayısı : 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 13 arkadaşının, Siyasî Partiler 
Kanunu ile Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
seçilen üçer üyeden kurulu 118 numaralı Geçici Komisyon raporu 

(2 /904) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu ile, Seçimlerle ilgili Kanunların Bâzı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve 
bu Kanunlara Bâzı Hükümler Eklenmesi Hakkındaki Kanun teklifimiz gerekçeli olarak ekte sunul
muştur. 

Gereğinin yerine getirilmesini saygılarımızla dileriz. 

Aydın 
İV. Menteşe 

' îstanbul 
A. SilivriU 

istanbul 
M. F. Güngör 

Balıkesir 
C. Bügehan 

îstanbul 
0. C. Fer soy 

îstanbul 
M. Yardımcı 

îstanbul 
II. Güngör 

Eskişehir 
S. Öztürk 

îstanbul 
T. Erer 

Ankara 
/. S. Ilatipoğl 

îstanbul 
II. Türkay 

SİYASÎ PARTİLER KANUNU İLE, SEOİMLSELE İLGİLİ KANUNLARIN BÂZI HÜKÜM
LERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNLARA BÂZI HÜKÜMLER EKLENMESİ HAK

KINDA KANUN TEKLİFİ 

GEREKÇE 

Partilerarası Seçim Komisyonunca yapılan çalışmalardan da yararlanılarak hazırladığımız Kanun 
teklifini yüce Meclis'in takdirlerine sunuyoruz. 

Siyasî partilerin aday tespitleriyle seçim sistem ve usulleri üzerinde yapılan tartışmalar dikkati 
çekmektedir. Bu tartışma ve tenkitlerin önemli bir bölümünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yü
ce varlığını zedeleme, sarsma ve hattâ yok etme maksat ve gayesi gizlidir. Meseleyi kasıtlı olarak ele 
alanlar, Anayasamızın tespit ettiği ilkeleri ve temsilî demokratik cumhuriyetin esaslarını dikkatle ber
taraf ettikten sonra, yıkıcı görüşlerini ortaya atmaktadırlar. 

Teklifimizde temsilî demokratik cumhuriyet esasları Anayasa ilkelerine sadık kalınarak bir de
ğerlendirmeye ve hükme bağlanmaya tabi tutulmuştur. 

Seçme ve seçilme hakkı Anayasamızın 55 nci maddesinde açıklıkla ve şu hükümlerle ortaya konul
muştur: «Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme ve seçilme hakkına sahip
tirler. 

920 

îstanbul 
O. özer 

Eskişehir 
O. Oğuz 

îstanbul 
N. 1. Tokgöz 



Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.» 
Anayasamızın 75 nci maddesinde ise; «Seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi 

altında...» yapılacağı hükmü yer almaktadır. Bu hususu sağlamak amacıyle de bir «Yüksek Seçim Ku
rulu» ve iller ile ilçelerde de seçim kurullarının tevekkül edeceği derpiş olunmuştur. 

Yürürlükte bulunan seçim kanunlarının bu ilkelere aykırılığını iddia etmek mümkün değildir. Şu 
halde ortada, bir prensip ihtilâfı ve Anayasa ile çelişkili bir durum söz konusu olmamak icabeder. 

Bu itibarla kanun teklifimizde seçim sistemi üzerinde herhangi bir değişikliğe yer verilmemiştir. 
Anayasamızın «Siyasî Haklar ve Ödevler» bölümünün 56 ncı maddesinin (a) fıkrası kenar baş

lığında şunlar yazılıdır : «Parti kurma hakkı ve siyasî partilerin siyasî hayattaki yeri» Fıkra metnin
de ise; «Siyasî partiler, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır.» hükmü vardır. 048 sayılı «Siyasî Partiler Kanunu» nun 1 nci maddesinde aynı 
ilkenin tekrarından başka, siyasî partilerin tanımı yapılmaktadır; «Siyasî partiler, toplum ve devlet 
düzenini ve kamu faaliyetlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunlarına göre ma
hallî idareler seçimleri yolu ile ve belirli görüşleri yönünde yönetmek, denetlemek ve etkilemek için 
sürekli çalışma amacını güden ve propogandaları M çık olan kuruluşlardır.» 

Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasî partiler Anayasa ve kanundan aldığı 
güçle ve demokrasi kurallarına uygun bir şekilde kurulan ve tüzel kişiliğe sahip demokratik mües
seselerdir. Tüzel kişilikler yetkili karar organları vasıtasıyle tüzük ve programlarına uygun bir muh
teva ve biçimde iradelerini izhar ederler. Siyasî partilerin programları bir felsefe ve fikir zincirini 
ifade eder. Siyasî partiler iktidara geldikleri halde temsil ettikleri felsefe ve fikirlerin uygulama şe
kil ve tarzlarını ise seçim beyannameleri ile ortaya koyarlar. Şu durum muvacehesinde siyasî partile
rin adaylıklarını ne surette seçeceklerini bir değerlendirmeye tabi tutmak icabeder. 

Kanun teklifimizde 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun partilerin aday tespitlerine ilişkin hü
kümleri bâzı değişiklik ve düzenlemeye tabi tutulmuştur. Ayrıca seçimlerin temel hükümleri ve seç
men kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun ve C ımlıuriyet Senatosu üyeleri seçimi ile ilgili 304 
sayılı kanun ile Milletvekilleri seçimi ile ilgili 306 sayılı Kanunun bâaı maddelerinin değiştirilmeleri 
hususu derpiş olunmuştur. 

048 sayılı Siyasî Partiler Kanununda parti adaylarının tespiti ile ilgili hükmüne ilke olarak, si
yasî partilerin gösterecekleri adayların her partinin kendi tüzük ve yönetmeliklerinde belli edecekleri 
esaslara göre düzenlenmesi en uygun yol olarak mütalâa edilmiştir. Bu itibarla yanlış anlamalara 
sebebiyet veren «Önseçim» deyimi kaldırılarak «Aday yoklaması» deyimi kullanılmıştır. 

Teklifle getirilen hükümlere göre; siyasî partiler adaylarını tespit için yapılacak yoklamada oy 
verecek partili seçmenlerini kendi tüzük ve yönetme!ikleriyle tespit etmiş olacaklardır. Aday yokla
ması için yapılacak oy verme işlemine ilişkin hükümler aynen muhafaza edilmiştir. Yani partili seç
menler ilçe seçim kurullarında oylarını kanunda gösterilen usul ve şekilde kullanmış olacaklardır. 

15 . 3 . 1973 günü 1699 sayılı Kanunla Anayasanın 57 nci maddesinin 2, 3 ncü fıkralarında yapı
lan değişikliğe uygun bir şekilde olmak üzere siyasî partilerin Anayasa Mahkemesine hangi hallerde ve 
ne suretle hesap vereceklerine ilişkin hükümler de değişiklik metnine alınmıştır. 

304 ve 306 sayılı kanunlarda yapılan değişiklik teklifiyle tercihli oy sistemi getirilmiştir. Birleşik 
oy pusulası düzeni içinde seçmen tercihine yer verilir iken parti iradesi ile seçmen iradesinin telifini 
sağlayacak bir yol aranmıştır. Seçmen vatandaş öncelikle siyasî tercihini yapacak ve tercih ettiği siyasî 
partinin listesinde sıra değişikliği yapma imkânına sahip olacaktır. Tercih oyunun herhangi surette 
istismarını önlemek ve âdilâne dengeyi temin gayesiyle seçim çevrelerine göre tercih sayısı ile tercih 
oyu sayısı için belli oran ve kat sayılar tespit olunmuştur. Oyların sayım ve dökümü karışık bir arit
metiğe tabi tutulmasından dikkatle kaçmıldığı gibi, seçimin sonucunun gecikmemesi için ilk sayımı ya
pacak sandık kurullarında kolaylığı sağlamak gayesiyle sandık seçmen sayısı 300 den 200'e indiril
miştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 920) 
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: Secim propogandasma ilişkin hükümlerden sadece radyo ile propoganda süresi oy verme gününden 
İtibaren 7 giinlük bir zamana indirilmiştir. Radyo ile seçim propogandalarmın uzun süreli oluşu, 
seçmen vatandaşları lüzumundan fazla işgal ettiği için sürenin azaltılması-uygun görülmüştür. Aslın
da. radyo ile seçim propogandasmm siyasî partilerin son büyük seçimde aldıkları oyları oranında ya
pılması gerekir ise de, bu seçim için eski hükümlerin muhafazası bizzarur uygun görülmüştür. 

Teklifimize ayrıca değişikliğin doğuracağı intibak hükümleri eklenmiştir. 

Değişiklik teklifi tek metin halinde sunulmuştur. Maddeler itibariyle hangi kanunun hangi mad
delerinin değişikliğe tabi tutulduğu ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Yukarıda yazdı gerekçelere binaen, kanun teklifimize iltifat buyurulmasmı saygılarımızla arz ve 
rica - ederiz. 

118 No.lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
118 No.lu Geçici Komisyon 19 . 6 . 1973 

Esas No. : 2/904 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 13 arkadaşının, Siyasî partiler Kanunu ile seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifini görüşmek üzere teşkil olunan 118 No.lu Geçici Komisyonumuz 
18 . 6 . 1973 Pazartesi günü siaat 15,30\:la toplanarak Hükümet temsilcilerinin de hazır bulun
duğu bir toplantıda teklifi tetkik ve müzakere etmiştir. 

Komisyonumuz teklifin genel gerekçesini genel .hatlarıyle benimsemiş yapılan bâzı değişik
likler madde gerekçelerinde tafsilâtlı olarak açıklanmıştır. 

Teklifin; 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 29, 32, 38, 4J, 42, 45, 46, 122 ve 125 nci mad
deleri, 

Çerçeve madde 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ve geçici 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiş, 

Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 34 ncü madde ile 10 nen çerçeve maddesi 
içinde yer alan 5 nci madde tayyedilmiştir. 

Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 47, 50, 75, 76, 
77, 79, 80, 82 nci maddeleri üzerinde önemli değişiklikler yapılmamış, ancak, redaksiyon ve hu
kuk tekniği yönünden bâzı değişiklikler yapılmakla yetinilmiştir. 

Teklifin çerçeve madde 1 ile değişikliğe tabi tutulan 648 sayılı Siyasi partiler Kanununun 
40 nci maddesinde Komisyonumuzca yapılan değişiklik aday yoklamasına katılan partiler seç
meninin emniyet ve kolaylıkla oyunu kullanabil meşini sağlamak gayesine matuf bulunmaktadır. 
Okur - yazar olmayan partili seçmenin oy pusulasını yazan kişinin oy pusulası altıma imza koyması 
oy gizliliğini zedeleyecek nitelikte mütalâa olunduğu için teklifteki imza şartı kabul edilmemiş
tir. Okur - yazar olmayan partili seçmen oyunu yazmaya görevlendirilen kişiye dilediği adayla
rın adlarını serbestçe yazdırmış olacaktır. Bunu sağlayacak şekilde madde düzenlenmiştir. 

Teklifin çerçeve 6 nci madde ile yapılan ve tercih oyu matlabını taşıyan 25 nci madde seçim 
çevreleri itibariyle ayrı bir dağılıma tabi tutulmuştur. Seçmen vatandaşın müşterek oy pusula
sında evet mühürüyle oyunu kullandığı siyasî partinin adayları arasında belli sayılarda tercih 
işaretini kullanabilmesi öngörülmüştür. Teklifte listedeki aday sayısının yarısından bir fazla 
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için tercih işareti kullanma zorunluluğu derpiş olunmuştur. Komisyonumuz, bunun yerine seç
men vatanadaşm tercih oyunu süratle ve dikkati dağılmadan kolaylıkla kullanaîbilmesini sağla
yacak hükümler getirerek madde metninde gösterilen değişikliği yapmıştır. 

Teklifin çerçeve 9 ncu madde içinde yer alan 33 ncü maddesinde tercih işarelerinin değerlen
dirilmesinde teklifin ortaya koyduğu ilke aynen benimsenmiştir. Ancak, yürürlükte bulunan 
D'Hont sistemine göre bâzı hallerde az oy alan partilerin teklifte tesbit olunan katsayının altın
da oy aldıkları halde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi çıkara/bilecekleri dikkate alınarak kat
sayının altında oy alındığı halde tercih işaretlerinin değerlendirilmesinde Komisyonumuz 33 neü 
maddenin (a) fıkrasının dördüncü bendine metinde yazılı değişikliği getirmiştir. 

Çerçeve 10 ncu madde ile 298 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesini tazammun 
eden hüküm metinden çıkarılmıştır. Seçmen kütüklerinin filhal tanzimi ile sandık çevrelerine da
ğılımının yapılmakta bulunduğu nazara alınmak suretiyle teklifin yukarda belirtilen hükmünün 
tatbikat imkânsızlığı nazara alınarak bu yola gitmek zaruretinde kalınmıştır. 52 ve 54 ncü mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

İşbu rapor Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
nulur. öncelik ve ivedilik kararımız vardır. 

Yüksek Başkanlığa saygıyle su-

118 NoJu Geçici Komisyon 
Başkanı 
istanbul 

0. Cemal Fer soy 

Adana 
S. Kılıç 

Gümüşane 
M. Karaman 

Sözcü 
Eskişehir 
S. öztürk 

Ankara 
«özellikle (tercih oyu) nu adalet
siz ve işlemez hale getiren hü
kümlerle Partilerarası Komisyon
da benimsenmiş metinlerden ay
rılarak yapılan değiştirmeler se-
1>ebiyle muhalifim. Söz hakkım 

saklıdır.» 
E. Paksüt 

Kastamonu 
S. Keskin 

Kâtip 
Çanakkale 

M. Hulki önür 

Çorum 
I. Tombuş 

İmzada (bulunamadı 

İzmir 
M. Daldal 

İmzada Mımamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Riyası Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 122 ve 125 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Parti adayları : 

«MaJdde 29. — Siyasî partilerin Türküye Büyük Millet Meclisi üyeîiği seçjimlleıriınıde gösterecek
leri adaylar, her seçim çevresi içim, siyasî partilerin kendi tüzük ve yönetmeflilMeninıde TbeOJM eıdiflen 
esaslarla göre tespit edilir.» 

Aday yoklamaları : 

«Madde 30. — Siyasî Partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için yapıfllaıcak sicimler
de, ıseçiîm çevreileri itibariyle gösterecekleri adaylarım listelerini, aday yoklaması ille tespit eldeirler. 

Aday yoklamalarıma katılacak partiiili üyeler,, partilerin kendi tüzük v© yönletmellMerindıe belli 
edilir. 

îl alday yoklamaları, ilçe seçim kurallılarımın denetiminjde, aynı güm yapılır.» 

Merkez yoklaması : 

«Madde 31. — Bir seçim çevreisinde, bir siyasî partinin göstermesi genelken aıday sayılısından az 
istekli (aday aldayı) buüünması halinde, o seçim çevresine ait aiday disteisi, parti tüzüğünün belli 
ettiği 'merkez karar veya ımıerkez yönetim organınca (tespit eldffilelbiUir. 

(Siyasî partiler, meçime katladıkları Mieır itibariyle, Meride yapılan alday yoü^amaltaınıda tespit 
edilecek adaylar toplamının yüzde ibıeşini aşmamaik üzere aıday göstenebiılinller. PlaırtS tüzüğünKin 
beli ettiği parti merkez kanar organı veya merkez yönetim organa, tespit eittilğıi Ibu adiaylanaı 
hangi i ler listesinde ve listelerin Ihamgi sırasında yer alaoalMarını ıda doğrudan doğruya ve ser
bestçe tespit edebilirler. Bu fıkra hükmünün uygulanmasından önce, merkez kanar oHgıamı veya 
merkez yönetim organı (gerekli görünse, ilgili il; yönetim (kurulunun ifstişarî anültlalıâasanl atelbflltin. 

Aday listelerinin kefâinleşnıesiniden önce, herhangi bir sebeple Ibu Matelendıe bir boşaltana olunsa, 
boş olan adaylıklar parti tüzüğünün belli ettiği merkez kanar organı veya ımerlkez yönietlitm or
ganı tarafından doldurulur.» 

Adayların tespitinde uygulanacak kurallar : 

«Madde 32. — 30 ncu maddede ®öz kamusu aday yoklamalar ınida 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 
sayılı Selimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanıunıun 2 nci nıadıdıeBiaıitaj 
ilki ilâ dördüncü fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu maddeleri, 20 inici (tnadidesliınin 1 ve 7 nci bent
leri, 25 ilâ 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 ncu maddeleri, 76, 86 ilâ 89 ncu maddeleri, 02, 96 filâ 99, 
l'Ol, 102, 104, 109, 111 ilâ 118, 120, 121, 129, ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 Hâ 169, 172 ilâ 175, 
177 ilâ 185 nci maddeleri ile 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinsin 
Seçimi Kanununun 11 nci majdidlesi uygulanın. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve fâeçmılen Kütlükleri HaJKkm-
daiki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü beınitleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 nci 
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118 NO.LU GEÇİCİ KOMİSYON METNİ 

Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı 
hükümlerin kaldırılması ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MAJDDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 4 7, 50, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 122 ve 125 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Parti adayları : 

Madde 29. — Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 29 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Aday yoklamaları : 

Madde 30. — Siyasî Partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçim
lerde, seçim çevreleri itibariyle gösterecekleri adayların listelerini, aday yoklamaları ile tespit 
ederler. 

Aday yoklamalarına katılacak partili üyeler, partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerinde 
belli edilir. 

il aday yoklamaları, ilçe seçim kurullarının denetiminde aynı gün yapılır. 

Merkez yoklaması : 

Madde 31. — Bir seçim çevresinde, bir siyasî partinin göstermesi gereken aday sayısından 
az istekli (aday adayı) bulunması halinde, o se jim çevresine ait aday listesi, parti tüzüğünün 
belli ettiği merkez karar veya merkez yöneti m organınca tespit edilebilir. 

Siyasî partiler, seçime katıldıkları iller itibariyle, o seçim çevrelerinin çıkaracağı Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi veya milletvekilleri toplamının % 5'ini aşmamak üzere aday göstedebilirler. 
Parti tüzüğünün belli ettiği parti merkez karar organı veya merkez yönetim organı, tespit et
tiği bu adayların hangi iller listesinde ve listelerin hangi sırasında yer alacaklarını da doğrudan 
doğruya ve serbesttçe tespit edebilirler. Bu fık.a hükmünün uygulanmasından önce, merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı gerekli görürse ilgili il yönetim kurulunun istişarî 
mütalâasını alabilir. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce; herhangi bir sebeple bu listelerde bir boşalma olursa, 
boş olan adaylıklar parti tüzüğünün belli ettiği merkez karar organı veya merkez yönetim 
organı tarafından doldurulur. 

Adayların tespitinde uygulanacak kurallar : 

Madde 32. — Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 32 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

maddeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu maddede söz konusu aday yotelanıalarında uygulanır. Ay
nı (kanunun 1*42, 147 ve 148 nci maddeleri ile 9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede 
söz [konusu aday yoklamalarında kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında da uygulanır.» 

Aday yoklaması ve merkez yoklaması adaylığı: 

«Madde 33. — Bir siyasî partiden aday olabilmek için; aday adayımın aday olabilme ve aday
lığını kazandığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme yeterliğime sahip bulunması, ayrıca par
ti tüzük ve yönetmeliğinin beli ettiği şartları haiz olması gereklidir. 

Bir kimse, aynı zamanda, aday yoklamasında ve merkez yoklamasında değişik siiyasî parti
lerden veya aynı seçim içim iki' ayrı seçim çevresinden yahut aynı siyasî partiden olmakla bera
ber, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi ve milletvekilleri seçimi birlikte yapıldığı takdirde 
her iki seçim için aday olamayacağı gıilbi, aday yoklamasına katıldıktan sonra, o seçim için ba
ğımsız aday da olamaz. 

Çeşitli siyasî partilerden aday yoklamasında aday adayı olan bir kimse İçlin, Yüksek Seçim 
Kurulu parti genel başkanlıklarından başvurma evrakım isteyerek inceler. Aynı seçim için iki 
ayrı seçim çevresinden veya aynı siyasî partiden olmakla beraber Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimi miMetvelkiineri seçimi iüe birlikte yapıldığı takdirde her iki seçim için aday olanlar yahut 
bir aday yoklamasına (katıldıktan sonra, o seçim için bağımsız aday olanlar hakkında da aynı 
şekilde inceleme yapılır. Bu inceleme sonucumda, söz konusu adayın yukardaki hükümlere aykırı 
olarak adaylığa başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin adaylığı, o seçim için ortadan kalkar. 

Bu hüküm, aynı kimsenin, aynı siyasî partinin il aday yoklamasında ve merkez yoklamasın
da aday olmasına enıgel teşkil eıtmez. 

ti ve ilçe yönettim kurulu başkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Mülliet Meclisi üyelikleri seçim
leri ile ilgili aday yoklamalarında görev yaptıkları seçdlm çevresinde aday olabilmek için, aday 
yoklaması gününden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 

Siyasî partilerin genel başkanları, bir aday yoklamasında kendi partilerinıden aday adayı 
olanların üstesinin, seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bil
dirinin aday yoklamasından kaç gwı önce yapılması gerektiği, kanundaki mıüddetHer gözömünde 
tutularak:, Yüksek Seçim Kurulunca önceden tespit ve ilân edilir. Siiyasî partiler Yüksek Seçim 
Kurulunun öngördüğü sürede aday listelerini, bir alındı belgesi ile Yüksek Seçim Kurulu
na verirler. Aday adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, aday yoklaması so
nuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çekilme dikkate alınmaz. Ancak bu gibiler aday yok
lamasında aday seçilmişler ise, çekilmeleri hıüldim ifade eder ve onların yerine sırada daha sonra 
gelenler aday seçilmiş sayılırlar, ölüm hainde de aynı hüküm uygulanır.» 

Adaylık şartları : 

«Madde 34. — Belli bir seçimle ilgili aday yoklamasında aday olanak, aynı günde yapılacak 
başka bir seçimle İlgili aday yoklamasında aday adayı olmaya engel teşkil eder. 

Bu maddeye aykırı hareket eden kimselerin başvurdukları bütün seçimler için aday adaylık
ları son bulur.» 

İlçe Seçim Kurulu : 

«Madde 35. — Aday yoMıaimaları fille ilgili işlemleri yapacak olan üçe seçim kuruları 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 18 nöi maddesi ile 19 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca kurulur. flçe Seçim Kurulumda 
bellS bir partinin aday yoklaması ile ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfa
tı öle, o partinin üçe yönetim kurulunun göstere eeği iki parti temsilcisi de katılırlar. 
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(118 No.lıı Geçici Komisyonun metni) 

Aday yoklaması ve merkez yoklaması adaylığı : 

Madde 38, — Bir siyasî partiden aday olabilmek için; aday adayının aday olabilme ve aday
lığım kazandığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme yeterliğine sahip bulunması, ayrıca parti 
tüzük ve yönetmeliğinin belli ettiği şartlan haiz olması gereklidir. 

Bir kimse aynı zamanda, aday yoklamasında ve merkez yoklamasında değişik siyasî partilerden ve
ya aynı seçim içjin iki ayrı seçtim çevresinden yahut aynı siyasî partiden olmakla beraber, Cumhuri
yet iSemaJtosu üyelerinin seçimi ve milletvekilleri seçimli birilikte yapıldığı takdirde hıer iki seçim 
için lalday olamayacağı gibi, aday yoklamasına ka^ıMıfetan sonra, <o (seçim için bağımsız aday da olıa-
nuaız. 

Çeşitli siyasî partilerden aday yoklamasıauda aday laJdayı tolan (bir kimse için Yüksek Seçim Ku
rulu parlti [genel Ibaşkankklarınıdan başvurma evrakını listeyerıeık inceler. Aynı seçim için iki ayrı 
s©çiım çevresinden veya aynı siyasî partiden olanakla (beraber Cumhuriyet ıSenatosu üyelerinin 
seçimi imilleitvekilleri seçimi ile birlikte yapıldığı tekdirde her ilki ıseçiiın için aday olanlar yahut 
bir aıday yoklamasına katıldıktan sonra, o seçim için bağımsız aday olanlar hakkında da aynı §ıe-
kilde inceleme yapılır.. Bu inceleme sonucunda mz konusu laldayın yukarıdaki hükümlere aykırı 
olarak adaylığa [başvurduğu anlaşılırsa, bu (kimsenin adaylığı, o ıseçim için ortadan kalkar. 

Bu hüküm, bir kimsenin, aynı siyasî partinin il aday yoMamaısınıda aday olmasına ve 31 nci 
maddemin 2 nci fıkrası uyarınca aday gösterilmesine engel 'teşkil $tanez. 

11 ve iliçe yöneltiiım kurulu fcaışkan ve üyelileri, Türküye iBüyüık İMillelt Meclisi üyelikleri seçim
leri ile ilgili aday yoklaımalarında »görev yaptıkları seçim çevreısinıde aday olabilmek için, aday 
yoklaması günümden 90 gün önce îbu görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 

Siyasî partilerim genel başkanlıkları, bir aday yoklıamasınıdıa (kemdi partilerimden aday adayı 
olanların listesini, ıseçim çevrelerini ide belirterek, Yüksek Saçilm Kuruluna bildirirler. Bu bildiri
nin aday ycıklamasınldan kaç gün önce yapılması gerdkîliğli, kanundaki müddetler gözönünıde tu
tularak Yüksek Seaçiiım Kurulunca önceden ıtespit ve ilân edilir. 

Siyasî partiler Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü sıüreıde< laidıay adayı listelerini, bir alındı 
belgesiyle Yüksek Seçim Kuruluna verirler. Aday adaylarının Yüksıeik .Seçim Kuruluna bildirilme^ 
siniden sonra, aday yoklaması sonuçlanıncaya (kadar, aday adaylığımdan çekilme ıdikkalte ahnımaz. 
Ancak bu gibiler aday yoklamasında aday seçilmişler ise, çekilmeleri hüküm ifade ©der ve onla
rın yerine sırada daha sonra gelenler aday sıeçümiş sayılırlar. ölüm halimde de aynı hüküm uygu
lanır. 

İlçe Seçim Kurulu : 

MaJdde 35. •— Aday yoklamaları ile ilgili iş̂ eimierıi yapacak olan ilçe seçim kurulları 26 Ni
san 1961 itarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkımdaki Ka
nunun 18 nci maddesi ile 19 ncu maddesinin 2 ncii bemdi uyarınca kurulur, ilçe ıSeçim Kurulumda 
belli t i r partinin laıday yoklaması ile ilgili olarak yaptığı görüşene ve oylamalara, kurul üyesi si-
faitı ile, |o partimin ilçe yönetim kurulumun göstereceği iki parti (temsilcisi de katılırlar. 
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30 neu madde gereğince yapılacak aday yo Manialarında, o seçim çevresinde seçime katı
lacağı Yüksek «Seçim Kııırulu tarafından ilân edi mis olan siyasî partilerin her biri için ayrı bir 
sandık ve kapalı hücre bulundurulur. Aday yoîılanaasEDin yapılacağı ıgün ve yer, ilçe seçim 
kurulunca tespit edilerek mutat vasıtalarla ilân oluntiır ve ilgili siyasî partilere duyurulur. 
Siyasî partilerin aday yoklamaları 'bizzat ilçe SÖ çim kurulunca yapılır. 

Parti seçmen kütüğü : 

«(Madde 36. — Siyasî partiler kendi tüzük ve yöndtmeliklerime göre, aday yoklamasına ka
tılacaklara aiıt seçmen kütüklerini, aday yok lamasından otuz gün ÖÎÎCO düzenleyip ilce seçim 
kurullarına 'bildirmeye sorunludurlar. 

Bu kütükler ilçe seçim 'Irurulları tarafından ilçe seçim kurulu 'başkanlığının ve ilgili par
tilerin ilçe yönettim kurulu başkanlıkları kapılarına asılarak yedi gün süre ile ilân olunur. Kü
tüklere, ilgili parti üyeleri tarafından yazı ile itiraz edilebilir. İtirtaızlar, ilçe seçim kurulu tara
fından parti tüzük ve yönetmelikleri çerçevesi içer isimde 'inoelenıiır; itiraz, üç gün içinde 'karara bağ
lanır; itiraz yerinde görülürse kütük düzelti lk; itiraz yerimde değilse ırsddolunaır. Bu itiraz
ların Ikalbul veya reddine dair ilçe seçim kuru lu kararları kesindir. İtirazların kalbulü ile bos 
kalan yerlere [başkaları ikâme ©dilenmez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yöne tim kuruluna bildirilir. 
Aday yoklaması için değişik partilere allt olmak üzere düzenlenen ve kesinleşmiş olan par

ti seçmen kütlüklerinde aynı isimlere rastlandığı takdirde, o kimse, 'hangi partiyi tercilh elt'tiğini 
ilçe ıs'eçim kuruluna yazı ile Ibildirir. Bu bildiride bulunan kimseanı tercin etmediği siyasî par
tilerle ilgisi kesilmiş olur ve durium %ili partilerin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçilm kuru
lunca bildirilir. îkinci fikrada yazılı ısüre içerisinde yazılı Ibaşvurma yapılmazsa, bu kimsenin 
adı yazılı olduğu Ibütün parltiSîere ait seçmen kütüklerinden silinir ve tou partilerin hepsinde 
üyelik sıfatı kalkar ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurullarına, ilçe seçim (kurulunca 
bildirilir.» 

Aday yoklamalarında yasaklar ve propaganda kayıtlanması : 

«Maddje 37. — Aday yoklamailarma katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı ile 
açık hava toplantıları ve-örf ve âdete-göre sohbet toplanMa sayılanlar hariç, kapalı ısalon top-
lanjfcılan tertiplenemıeız; duvar ilânı, el ilânı ve diğer nev'i maitlbualarla propaganda yapılamaz. 

İl seçim (kurulu, fbedeli seçim giderlerinden karşılanmak üzere her bir siyasî parti için, aday
ların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri esas alarak, adayların meskık ve sanat hayait-
larmdaki denece, ibaşarı ve leaerlerini ve memlekete /ve partiye hismetilierini gösterir ve vesi
kalık fotoğraflarını (taşıyan maJtıbuailar tatırır. Adayların soyadı alfabe sırasına göre ve yete
ri kadar düzenlenecek olan Ibu matbualar adaylara eşit sayıda dağıtılır ve (sandık başlarına ası
lır. 

Aday adayları, mensübolduklan partinin programı, genel kongresinin ve yetkili organlarının 
kararlan ile partinin seçim bildirisine aykırı mi llî, mahallî yahut meslekî çapta herhangi ibir vait-
te bulunamazlar ve Türkçeden başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Sağlanan gelirin aniktarıyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı, adresi veya partideki sıfatı 
makbuzu düzenleyenin imzası, makbuzda ve dipkoçanında yer alır. 

Harcamada usul: 

«Madde 76. — Parti genel merkezinin, teşkilât kademelerinin ve yardımcı kolların yapacakla
rı harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırları, parti tüzüğünde veya yetkili kurumla
rın kararlarında belirtilir. 
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30 MCU madde gereğince yapılacak aday yoklamalarında, o ıseçim çevresinde seçime katılacağı 
Yüksek iSaçim İKurulu tarafından ilân edilmiş olan siyasî patftlilerin her !biri için ayrı bir sandık 
ve kapalı hücre [bulundurulur. Aday yoklamasının yapılacağı gün ve yer, üçe seçim «kurulunca 
tespit leldiilerek ımut&ıt vasıtalarla ilân olunur ve ilgUlli siyasî (partilere 'duyurulur. .Siyasî partilerin 
aday yoklatmaları üçe seçim kurulunca yapılır. 

Parti Seçmen 'Kütüğü : 

Madde 36. — iSiyasî partiler kenldi tüzük ve yönetmeliklerine göre, aday yoklamasına katı
lacaklara ialilt seçmen kütüklerini, aday yoklamacından Otuz gün iönce 'düzenleyip ilçe seçim ku-
rullarınia ıbildirmek zorundadırlar. 

Bu kütlükler ilçe ıseçim kurulları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığının ve ilgili partile
rin dlçe yönetim kurulu başkanlıkları kapılarına asılarak yeldi gün süre ile ilân olunur. Kütükle
re, ilgili parti üyeleri tarafından yazı ile itiraz eMlebilir. İtirazlar, ilçe ıseçim kurulu tarafından 
parti ıtüaük :ve yönetmelikleri çerçevesi içerisinde incelenir; itiraz, üç gün içinde karara bağlanır; 
itiraz yerinde (görülürse kütük düzeltilir; itiraz yerinde dleğilse reddolunur. Bu itirazların ıkalbul 
veya reddine 'dair ilçe ıseçim kurulu kararları kesindir, itirazların kabulü ile boş kalan yerlere 
başkaları ikame ©dilemez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe ' yönetim kuruluna ıbildiriiir. 

Aday yoklaması için değişik partilere aidolınak (üzere düzenlenen ve kesinleşmiş olan parti 
seçmen (kütüklerinde aynı isimlere rastlandığı takdirde, <o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini 
ilçe ıseçim kumluna yazı ile 'bildirir. Bu bildiride 'bulunan Mımjsenin ıtercih etmediği siyasî partiler
le ilgisi kesilmiş lolur ve iduruım ilgili partilerin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca bil
dirilir. İkindi fıkrada yazılı sür© içerisinde yazılı baş/vurma yapılmazsa, bu kimsenin aidi yazılı ol
duğu Ibütün partilere ait seçmen kütüklerinden silinir ye bu partilerin hepsinde üyelik sıfatı kal
kar ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurullarına, ilçe ıseçim kurulunca bildirilir. 

Aday Yoklamalarında Yasaklar ve Propaganda Kayıtlanması : 

«Maidde 37. — Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı 
ile açık hava Itoplantıları, örf ve âdete göre sohbet ttöplantısı sayılanlar hariç, kapalı salon [top
lantıları tertiplenemez; duvar ilânı, el ilânı ye diğer nevi maitibualarla propaganda yaıpüaımıaz. 

il (Setçim Kurulu, (bedeli seçim giderlerinden karşılanmak lüzere her bir siyasî parti için, aday
ların 'vieya partilerin vereceği yazılı bilgileri esas alarak, adayların meslek ve sanat hayatlarmda-
Iki derece, başarı ve eserlerini ve memlekette ve partiye hizmeitlerini gösterir ve vesikalık fotoğ
raflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayların soyadı alfabe sırasına göre ve yeterli kadar dü
zenlenecek olan tou matbualar adaylara eşit sayıda dağıtılır ve (sandık başlarına asılır. 

Aday adayları, mensup oldukları partinin programı, genel kongresinin ve yetkili organlarının 
kararları ile partinin seçim bildirisine aykırı millî, mahallî yahut meslekî çapta herhangi bir vaitte 
bulunamazlar ve türkçeden başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Aday adayları, aday yoklamasında oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar 
sağlama amacı güdemezler; aday yoklamasında oy kullanacakları etkileme maksadiyle meşru ve 
hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunamazlar.» 
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Siyasî partilerin harcamalarına ilişkin müsbit evrak 5 yıl süreyle saklanır. 
İki yüz elli liraya kadar (iki yüz elli lira dahil) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir 

belgeyle tevsik ©dilmesi zorunlu değildir. Ancak,bütün harcamaların yetkili yönetim organının ka
rarma dayanması şarttır. Şu kadar ki, yetkili kurulca tasdik edilen bütçede öngörülmüş harcama
lar için, ödenekleri sınırı içinde kalmak şartıyle, ayrıca karar alınması gerekmez. 

Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarını malî bakımdan iç denetimlerinin 
nasıl yapılacağı parti tüzüklerinde belirtilir.» 

Malî sorumluluk : 

«Madde 77. — Siyasî partilerin yapacakları harcamalar, bağıt ve girişecekleri yükümlülük
ler; genel merkezde parti tüzel kişiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına ve ilçelerde de ilçe 
yönetim kurulu adına yapılır. 

Siyasî partilerin genel merkezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teşkilât kademeleri 
ve yardımcı kollar tarafımdan parti tüzel kişiliği adına bağıta girişilmesine ve yüküm yüklenilme-
sine ilişkin esaslar, merkez karar veya yönetim organınca tespit olunur. Bu esaslara aykırı olarak 
yahut siyasî partilerin tüzüklerine göre, merkez karar veya yönetim organınca önceden yazılı 
yetki verilmediği veya sonradan bir kararla tasdik edilmediği takdirde, partinin teşkilât kademe
lerinin ve yardımcı kollarının giriştikleri bağıt ve yükümlülüklerden dolayı, parti tüzel kişiliği 
hiçbir suretle sorumlu tutulamaz, merkez karar veya yönetim organı veya genel başkan veya 
parti tüzel kişiliği aleyhine takipte bulunulamaz, dava açılamaz; bu takdirde sorumluluk, bağıta 
girişen veya yükümü yüklenen kişi veya kişilere aittir.» 

Parti bütçesi ve kesinhesabı: 

«Madde 79. — Siyasî partilerin genel merkezlerine ait bütçe ve kesinhesapları genel kongrece 
ve her teşkilât kademesinin bütçe ve kesinhesabı da, kendi kongrelerince karara bağlanır.» 

Gelir ve giderleri bildirme : 

«Madde 80. — Siyasî partilerin genel merkezleri, genel kongrelerine sundukları kesinbe-
sabm tasdikli bir örneğini, genel kongrenin bu konuda aldığı kararın tasdik örneği ile bir
likte ve genel kongrelerinin bitiminden itibaren ençok iki ay içinde Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına vermek zorundadırlar.» 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi : 

«Madde 82. — Anayasa Mahkemesi; kesinhesaplanm alınmasından başlayarak bir yıl için
de, kendisime verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasî partilerden her zaman isteyebilir ve gerekli 
görürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği bir naip eliyle yahut Cumhuri
yet Başsavcılığı aracılığı vasıtasıyle inceleme ve araştırmalar yapabilir. Ve bu maksatla tarafsız, 
resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Aday adayının kişiliğinden şüphe ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmış bulunan pusla-
daki isimler geçerlidir. Kurulca okunamayan adlar (hesaba katılmaz; (ancak, bu takdirde, oy pus-
lası, gerektiğinden az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem g-öcnnez.)) 

Kimliğin tespiti : 

«Madde 41. — Oy vermek, o aday yoklamasına katıOlmaya yetkili olduğumu belirten parti ıbeflge-
sdmdm (gösterilmesiyle mümkündür. Bu belgeyi gööfcerömeyenleiridem yahut belgenin sıahiübi (oliduğıuaı-
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Kimliğin tespiti : 

«Madde 41. — Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 41 nci madde aynen kabul edilmiş 
tir.» 
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Müşahitler : 

Madde 38. — Teklifin 1 nci çerçeve maddesi iğinde yer alan 38 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kuruldaki parti teınsilcisinm görevini yerine <]• tir memeni : 

«Madde 39. — Aday yoklamasının yapılacağı gün oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy 
verme sırasında ilce seçim kuruluna dâhi] siyasî parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hüküm
leri saklı kalmak üzere, yerine, siyasî partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün 
olmazsa, bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o üçe seçim kurulunda sandık alanı çevresinde par
ti seçmeni yeterliğine sahip ve okur - yazar olan1 ar arasından ilçe seçim kurulu başkanının seçece
ği kimse ile tamamlanır.» 

Oy ınısulası : 

«Madde 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu, san hk basında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy pusulası bulundurur. Oy pusulasının üzerinde, pusulaya yazılması zorunlu aday 
sayısına eşit adette sıra numarası alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlanın bu sıra .numaralarının hizasına bizzat el yazısıyle yazmaları 
şarttır. 

Partili seğmenin okuma - yazma bilmediğinin iljo seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmayan kurul üyesi tarafından tespit edil-assi takdirinde, kurul başkanı veya görevlendire
ceği partili olmayan kurul üyesi; partili seçmenle ve partili seğmen istediği veya yanında getirdiği 
takdirde, seçmen yeterliğini haiz bir şahısla bhi 'oto kapalı hücreye girerler. Kurul başkanı veya 
görevlendirmiş olduğu kurulun partili olmayan iyesi, önce, soyatları alfebetik sırasına göre düzen
lenen listeyi partili seçmen isterse, kendisine tam olarak okur ve ondan sonra partili seçmenin be
lirteceği adayın adını yine belirteceği sıra numara anm hizasına el yazısiyle yazar. 

Okuma - yazma bilmediği tespit edilen bir parJ'li seçmene refaket eden kimse, başka bir partili 
seçmenin oy kullanması sırasında kapalı hücreye giremez. 

Sandık başına gelen partili seçmene, ilce seçim I .orulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi 
özel filigranlı oy pusulasını, ilçe seçim kurulu başkanlığının mührü ile mühürledikten sonra ve
rir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi genken aday sayısının yarısından bir fazla mikta-
rınca aday adının oy pusulasına yazılması şarttır, 

Ancak, seçim çevresinde; 
a) Aday sayısı 2 olduğu takdirde bir aday a h , 
b) 3 aday olduğu takdirde 2 aday adı, 
c) 5 aday olduğu takdirde 3 aday adı yazılı'. 
ç) 7'den (7 dâhil) yukarı aday olduğu takdircVî aday sayısı tek sayılı ise, çift sayı haline geti

rildikten sonra yarısına bir ilâve olunmak suretiyl •• bulunan aday sayısınca ad oy pusulasına yazılır. 

Oy pusulalarında gösterilen sayıdan daha az a aay sayısının yazılı olduğu pusulalar muteber 
değildir. 

Oy pusulalarmdaki sıra numaralarının hizası--1, yazılmış olmayan fazla aday adları ve aynı hi
zaya birden fazla yazılmış olan fazla aday adların;' m İlk yaızılı olanından ısonıra igelenler, heisaiba 
katılmaz. 

Aday adayının kişiliğinden şüphe ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmış bulunan pusula
daki isimler geçerlidir. Kurulca okunamayan adlar hesaba katılmaz; ancak, bu takdirde, oy pu
sulası, gerektiğinden az sayıda ad ihtiva eden p.ısula gibi işlem görmez.» 
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da tereddüt edilenlerden parti (hüviyet cüzdanı veya o da yoksa nüfus hüviyet oüızdanı istenebilir. 
Ancak, ilçe iSeçilm Kurulu Başkanı 41e ilgili sıijyasî parttinliln Dm İmruldalki temsilcileri seçmenin kim
liğinde ittitfalk 'ettikleri veyahut kendilerince tanınan o partiye mensup iki seçmen trnariif ©tüyle seç
menim kimliğini tespit telttikleri takdirde, parti seçmen kütüğünde adi ıbuiunan isıeçmen oy kulla
nabilir. Bu suretle oy veren seçmenin imzasının yanına tanıklik yapanların adları ve kimlikleri ya
zılır ve kendilerine imzalatılır». 

Oy vermeden önceki i§ler : 

«Madde 42. — ilçe Seçim Kurulu önüne gelen seçmen, aday yoklamasına katılmaya yetkili oldu
ğunu (gösterir parti belgesini 'başkana verir veya seçmen sıra numarasını (başkana siöyller ve (kimli. 
ğini ispat eder. Daha sonra, 26 iNisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 91 nej maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır.» 

Muteber olmayan zarf ve puslalar : 

«Madde 44. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir : 
1. — ilçe Seçim Kurulunca partili seçmene verilen tek biçim ve renkteki ve ilçe ISeçim Kurulu 

Başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan başka zarfa konulmuş oy puslaları; 
2. — 40 ncı maddenin birinci (bendinin birinci fıkrasında gösterilen şekillide Yüksek ISeçim Kuru

lunca bastırılmamış oy puslaları; 
3. — ilçe Seçim Kurulu Başkanlığının mührüm* taşımayan oy puslaları; 
4. — Hangi seçmen tarafımdan atıldığı (belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret (taşıyan 

zarfa konulmuş oy puslaları; 
5. — 40 nlcı maddenin «birinci (bendinin üçüncü fıkrası gereğince okuma - yazma bilmeyen parti 

seçmenliyle birliktıe kapalı hücreye giren görevlinin lattığı imza dışında . imzaliı veya mühürlü ve
ya seçmenin, kim olduğunu (belirten herhangi bir işaret taşıyan oy puslaiları; ve 

6. — Aynı zarftan zarfın (atıldığı sandıkla ilgili olmayan başka (siyasî partilerin aday yoklaması 
adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslaları ve 
aynı zarftan değişik partilere aidolarak çıkan oy puslalarının tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamaomyle ayni adları taşıyan oy pusHalarının aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar tek pusla sayılır.» 

Sayımın ilâyı ve sonucu : 

«Madde 45. — Oyların sayımı ve sonuçlarının sayım oetvellerin© geçirilmesi bdter bitmez, 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanunun 105 noii maddesi hükümleri, zikri geçen maddenin 9 ncu bendi ite &<m fıkrası haricolmak 
üzere, uygulanır. 

Her siyasî parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere aday yoklamasında aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamı rakam ve yazı ile 
belirtilir. Bu tutanak, üıgifli siyasî partinin temsilcisi ve Kurul Başkanı tarafından imzalanır. 

İtiraz hakkı : 

«Madde 46. — Kurulların veya Kurul Başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili si
yasî parti, o siyasî partiden aday yoklamasında aday oHanlar yahut o siyasî partilerin teşkilât 
kademelerinin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler.» 
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Oy vermeden önceki işler 

«Madde 42. — Teklifin 1 nei çerçeve maddesi içinde yer alan 42 nci madde aynen kabul edil
miştir.» 

Muteber olmayan zarf ve pusulalar : 

«Madde 44. — Aşağıda yazılı oy yıısulalan muteber değildir : 
1. ilçe seçim kurulunca partili seçmene veri'on tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 

başkanlığının çift imührûnü taşıyan zarftan başka zarfa konumuş oy pusulaları; 
2. 40 ncı maddenin birinci bendinin birinci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Kuru

lunca bastırılmamış oy pusulaları; 
3. ilçe seçim kurulu başkanlığının mühürünü taşımayan oy pusulaları; 
4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş oy pusulaları; 
5. Aynı zarftan sarfın atıldığı sandıkla ilgili olmayan başka siyasî partilerin aday yoklaması 

adaylarını îasmen veya tamamen ihtiva eden tarzla tertiplenmiş olarak çıkan oy pusulaları ve aynı 
zarftan değişik partilere aidolarak çıkan oy pusulalarının tamamı. 

Aynı partiye aidoîup tamamiyle aynı adları ta ıyan oy pusulalarının aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar tek pusula sayılırlar.» 

Sayımın ilân ve sonucu : 

«Madde 45. — Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 45 nci madde aynen kabul edil
miştir.» 

İtiraz hakkı: 
«Madde 48. — Teklifin 1 nci çerçeve maddesi içinde yer alan 46 ncı madde aynen kabul edil

miştir.» 
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11 seçim kurullarında birleştirme : \';, \\,4 .;.; * % .V '•• ''\.i.\. •••' ••«.;,;; ":,. ••''.",, * ̂ 'L;^;-^.^'', 

«Madde 47. — ti seçim kurulu, ilçe seçim kurullarımdan gelen evrakı her siyasî parti için 
ayrı ayrı oüımak üzere bideştdrir. Bu birleştirmede il seçim çevresindeki: 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı; 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy puslala-

rının sayısı; 
4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy puflalarının sayısı; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katilan oy puslalarinın genel toplamı; 
6. ISoyaJdı alfabe sırasına göre adaylardan her birinim aldıkları oy sayısı; rakam ve yazı ile 

bir tutanağa geçirilir ve ahman oyların büyüklük sırasına göre seçilmiş olanlar, sıra ile belirtilir. 
İl seçiım kurulu, parti adaylığına seçildikleri anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tutanakta 

adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek 
Seçim Kuruluna gönderilir. Ancak parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adları ve soyadları 
ve mentsuboldukları siyasî parti, telgrafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut telsizle Yüksek Seçiım 
Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı, o siyasî partinin 31 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında yazılı organ veya kurulu tespit eder.» 

Aday yoklamasının ve tutanağın iptali : 

«Madde 50. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdir
de, yeniden döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tara
fından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde aday yoklaması, aday yoklaması işlemleri sebebiyle iptaline karar ve
rildiği takdirde, aday yoklaması yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 31 nci mad
dede yazilı organ veya kurul tarafından tespit edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya bir kaçınım tutanağının iptalime karar veriftdajği hallerde, tu
tanakları iptal olunan adayların yenine, aday yoklamasında aldıkları oy sırasına göre sırada 
başta gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurul
ması için bu maddenin yukardaki fıkrası uygulanır. 

Belü bür seçiım içjiln parti adaylarının Yüksek Seçdîm Kuruluna bldiriilmestoden sonra, aday 
yoklaması iflie ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Bu gibi itiraz ve şikâyetler 
üzerine başlamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bdle 
uygulanmaz.» 

Gelir makbuzları: 

«Madde 75. — Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilât kademelerinin gelirleri, parti 
merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât ka
demeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyle parti merkez karar veya yönetim or
ganına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlarıyle dipkoçanlarmda aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz 
dip koçanlarının saklama süresi 5 yıldır. 

Aday adayları, aday yoklaımasınıda oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına ımaddî çı
kar sağlama amacı güdemezler; adaly yoklamasında oy kullanacakları etkileme makteadıyle meşru 
ve 'hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunamazlar.» 
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İl seçim kurullarında birleştirme : 

«Madde 47. — il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen evrakı her siyasî parti için ayrı 
ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirmede il seçim çevresindeki : 

1. Partili seçmen sayısı; 
2. Oy kullanan partili seçmenlerin sayısı; 
3. itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy pusulala

rının sayısı; 
4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının sayısı; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarının genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan heı birinin aldıkları oy sayısı; rakam ve yazı ila 

adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek 
Seçim Kuruluna gönderilir. Ancak parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adları ve soyadları 
ve mensuboldukları siyasî parti, telgrafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut telsizle Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı, o siyasî partinin 31 nci maddenin 2 nci fık
rasında yazılı organ veya kurulu tespit eder.» 

Aday yoklamasının ve tutanağın iptali : 

«Madde 50. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdir
de, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 'Seçim Ku
rulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde aday yoklaması, aday yoklaması işlemleri sebebiyle iptaline karar verildi
ği takdirde, aday yoklaması yenilenmez ve bu ssçim çevresi için bütün adaylar, 31 nci maddede 
yazılı organ veya kurul tarafından tespit edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tuta
nakları iptal olunan adayların yerine, aday yoklamasında aldıkları oy sırasına göre sırada başta 
gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için 
bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, aday 
yoklaması ile ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Bu gibi itiraz ve şikâyetler 
üzerine başlamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile 
uygulanmaz.» 

Gelir makbuzları : 

«Madde 75. — Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilât kademelerinin gelirleri parti 
merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kade
meleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayisıyle parti merkez karar veya yönetim organı
na karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlarıyle dip koçanlarında aynı müteselsil numara bulunur, Makbuz dip 
koçanlarının saklama süresi beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu düzenleyenin 
imzası, makbuzda ve dip koçanda yer alır.» 
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Müşahitler : 

«Madde 38. — Aday yoklaması sarasında süyasî partilerin ihkıeır (müşailıidi kendi partilerine 
ait sandık Ibagı İşlemlerini italkiltoetmeik üzere hazır bMİunalbilirler. Aday yoklamasunda aday olan
lar, ımlüşahilt sıfatı ile sandık (başında bulunamazlar.» 

Kuruldaki parti temsilcesinin görevini yerine getirmesi: 

«"Madde 39. — Aday yoklamasının yapılacağı gün oy verilmesine başlaminıazdan önce veya 
oy verme sırasında ilçe ıseçim kuruluna dair siyasî parti tenusiileisi (görevini yapmazsa, ceza hü-
iküuıleri saklı kalmak üzere, yerine, siyasî partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da 
«lülmlkün olmazsa, îbu cihet tutanağa geçirilir ve eksilklar o ilçe seçim kurulunda sandık alanı 
Çevresinde parti seçımenıi yeterliğine sahip ve ok ur (yazar olanlar abasından ilce seçim kurulu baş
kanınım seçeceği kimse ile tamamlanıır.» 

Oy pusulası: 

«Madde 40. — 1. — Her ilçe seçim kurulu, sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy pusulası bulundurur. Bu pusulanım üzerinde, pusulaya yazılması zorunlu aday 
sayısına eşit adette sıra numarası altalta (basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra nu marallarının hizasına (bizzat el yozası ile yazma
ları şafttır. 

Paı^ti seçmeninin okuma - yasma (bilmediğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendire
ceği partfcili olmayan kurul üyesi tarafından, teıspi!; edilmesi takdirinde, kurul ibaşTsaraı veya 
g'örevlettı/d'ireoeği partili olmayan Kurul "üyesi; panîîili segmıenile ve paritiîii seçmen li'sitediği veya 
yananda getirdiği takdirde seçmen yeterliğini haiz.foir şahısla birlikte kapalı hücreye girerler. Ku
rul Başkanı veya görevlendirilmiş olduğu kurulun partili olmayan üyesi, önce, soyadlannm alfabe
tik sırasına göre düzenlenen lilsteyi partili seçmece taım olarak ıokur ve ondan sonra partili tseçme-
nân is'ozle îifiade edeceği adayın ladini yine iadayın sözle üifade edeceği sıra numarasının (hâşasına elya-
aisıyüîe yazar ve pusulanın altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde aday adllarının yazılı olduğu bir 
üsteyi Kurul Başkanına veya görevlendirmiş olduğu partili olmayan (kurul üyesine yahut kuruldaki 
parti temsilcisine veyahut parti müşahidine vermek (suretiyle, orada yazık adların oy pusulasına 
yazılamasını isterse 'bu (istek reddedilir. 

Okuıma - yazma bilmediği ttespdlt edilen bir paritiîii ıseçmene refakat ©den kimse, başka bir par
tili seçmendin oy kullanması sırasında (kapak hücreye giremez. 

Sandık (başına tgeüen parti seçmenine, ilçe Seçim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kurul 
üyesi özel filigranlı oy pusulasını, ilço Seçim Ku rulu Başkanlığının mührü ile miüıürîedikten 
sonra verir. 

2. — Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday sayısının yarısından bir fasla mikta-
rınca aday adının oy pusulasına yazılması şarttır. Aday sayısının yarısı tam sayı değil ise tam sa
yıya çıkarılır. Seçim çevresinde seçilecek aday sayısı 2 olduğu takdirde bir aday adı yazılır. 

özel filigranlı oy pusulalarında gösterilen, ©ayıdan dlafca az aday sayasının yazık olduğu pus-
laflıar muteber ıdleğildir. 

özel tfiüigranlı oy puslalarındalki isıra numaralarının hlzaısına yazulmîş olmayan fazla aday aid-
jarı ve aynı hizaya birden fazla yazılmış olan fazla aday adlarından ilk yazılı olanından sonra galen
ler, hesaba katılmaz. 
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Harcamada usul : 

«Madde 76. — Parti genel merkezinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kolların yapacakları 
harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırlan, parti tüzüğünde veya yetkili kurumların 
kararlarında belirtilir. 

Siyasî partilerin harcamalarına ilişkin müspit evrak 5 yıl süreyle saklanır. 
iki yüz elli liraya kadar (iki yüz elli lira dâhil) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir 

belgeyle tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili yönetim organının 
kararına dayanması şarttır. Şu kadar M, yetkili kurulca tasdik leidilen bütçede öngörülmüş har
camalar için, ödenekleri sının içinde kalmak şartıyle, aynca karar alınması gerekmez. 

Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarını malî bakımdan iç denetimlerinin 
nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilir.» 

Malî sorunmluluk : 

«Madde 77. — ıSi^asi partilerin yapacakları harcamalar, bağıtlar ve girişecekleri yükümlü
lükler ;. genel (merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde ü yönetim kurulu adına ve ilçelerde de 
ilçe yönetim kurulu adına yapılır. 

Siyasî partilerin genel merkezlerindeki yardiancı kollar ile İl v<& ilçelerdeki teşkilat kademeleri 
ve yardımcı kollar tarafından parti tüzelkişiliği adına bağifca girişilmesine ve yüküm yükleaıil-
mesine ilişkin lesaslar, ımierkez îkarar veya yönetim organınca tespit olunur. Bu esaslara aykırı 
olarak yahut siyasî partilerin tüzüklerine göre, merkez karar veya yönetim organınca önceden 
yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla tasdik edilmediği takdirde, partinin teşkilâ.t 
kademelerinin ve yardımcı 'kollarının ^iliştikleri bağıt ve yükümlülüklerden ıdolayı, parti tüzel
kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz, (merkez karar veya yönetim organı veya genel başkan 
veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, bağıta girişen 
veya yükümü yüklenen kişi veya kişilere aittir.» 

Parti kesinhesabı , 

«Madde 79. — Siyasî partilerin genel merkezlerine ait kesinhesaplar genel kongrece ve her teş
kilât kademlesinin kesinhesabı (da, kendi kongersince karara bağlanır.» 

Gelir ve giderleri bildirme : 

«Madde 80. — Siyasî partilerin genel merkezleri, genel kongrelerine sunduklan kesinhesabın 
tasdikin bir örneğini, genel kongrenin bu konuda aldığı kararın tasdikli örneği ile birlikte ve ge
nel kongrelerinin bitimlinden itibaren en çok iki ay içinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ver
mek zorundadırlar.» 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi : 

«MaJdde 82. — Anayasa Mahıkmesi; kesinhesaplarm alınmasından başlayarak bir yıl içinde 
kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasî partilerden her zaman istiyeıbilir ve gerekli gö
rürse evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında «Doğru
dan ıdoğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği bir naip elliyle yahut Cumhuriyet Başsavcı
lığı vasıtasıyle inceleme ve araştırmalar yapabilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulun
mayan ve yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin temsilcisinden yazılı mütalâa istdyebilir. Gerekli 
görürse onlan sözlü olarak da ıdinliiyebiliir. 
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Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin temsilcisinden yazılı mütalâa isteyebilir. Gerekli 
görürse onları sözlü olarak da dinleyebilir.. 

Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî partinin gelir ve 
giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında bir karar verir: Kanuna uygun olmayan 
gelirler ile giderler dolayısıyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.» 

Aday yoklamalarında yasaklara ve propaganda kayıtlanmasına karşı hareket : 

«Madde 122. — Aday yoklamalarında 37 nci maddenin bir, iki ve üçüncü fıkralarına aykırı 
olarak propaganda yapanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aday yoklamalarımda 37 nci maddenin son fıkrasına ayıları (harıekeıîite (bulunanlar hakkımda; 
fil, daha ağır fbir ©ezayı veya 26 . 4 . 1961 terih ve 298 sayılı iBerimlerin Temml Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri HaMamda Kanunsun 152 nci maddesindeki'cezayı gere^tirmedıiği takdirde, tüç 
aydan bir yıla kadar hapis ve dM bin beş yüz liradan on (bin liraya (kadar ağır para eeızası hükmo
lunur.» 

Malî incelemede bilgi verilmemesi : 

«Madde 125. — 82 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen parti 
sorumluları ile aynı madde gereğince istenen bilgileri kasten vermeyen parti sorumluları halikın
da, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur.» 

MADDE 2. — 13 . 7 .1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 71 nci maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Yukardaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye 
aynı yıl içerisinde yirmibeşbin liradan fazla kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya ba
ğışların bağışlta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline aiit olduğunun partice verilen 
makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış 
kabul edilemez.» 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 3. — «13 . 7 .1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 34 ncü maddesi : 
65 nci maddesinin 1 ncli fıkrası 3 numaralı bendinde yazılı «önseçime veya» ibaresi ile 66 nci 
maddesinin 2 numaralı bendinin 4 ncü fıkrasında yazılı «ve önseçim» ve «veya önseçim» ibareleri 
ile 81 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli, ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan ve 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 128 nci maddesi ile tümü, 14.7.1965 tarih ve 656 sayılı Kanunla 
da 1 nci fıkrası değiştirilen, 15 nci maddesi aşağı dairi, şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri : 

«Madde 15. — Siyasî partiler, aday tespitlerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını demokratik 
ikuralara uygun ve (kendi !tüzük ve yönetmelikleri dairesinde, secini kurullarının denetiminde ya
pılacak aday yoklamasında, oy verme ıgününden önceki kırk ikinci gün Itespit ©derler. 
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Anayasa Mahkemesi Ancelenmeleri ve araştırmalan sonucunda o siyasî partinin gelir ve giderle
rinin ıdoğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında ve kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler 
dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedil meşine karar verir.» 

Aday yoklamalarında yasaklara ve propaganda kayıtlanmasına karşı hareket : 

«Madde 122. — Teklifin 1 nci çerçeve madde&ü içinde yer alan 122 nci madde aynen kabul 
edilmiştir.» 

Malî incelemede bilgi verilmemesi : 

«Madde 125. — Teklifin 1 nci çerçeve ımaddesi içimde yer alan 125 nci madde aynen kabul 
edilmişir.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 aıc'i maddesi aynen kabul leıdüilimdştdr. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul ledilmiştir. 
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Siyasî partilerin ydtlkili organ veya (kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların 
sırasının tespit edilmesi (konıusunıda, kamun ile parti tüzük ve yönetmelkleriıude yer alan hü
kümler saklıdır.» 

MADDE 5 . - 2 5 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mille1wekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 004 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince, Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin seçiminde ve uygulanan ve 14 . 7 . 1965 tarih ve 656 
sayılı Kanunla 1 nci fıkrası değiştirilen, 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylar için müracaat : 

«Madde 19. — Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki otuz yedinci gün saat 
17,00'ye (kadar müracaat ledilir. 

Bir seçimde Ibağımsız iaday olanak müracaat edenlerin, daha iönoe aynı seçim için herhangi bir 
siyasî partöiıdem alday yoklamasına ^katılmamış o ması gereklidir. 

Milletvekilliği iadaylığı için yapılacak (müracaat, adayın, milletvekili seçilmek istediği çevre
nin İl ıSeçim Kurulu Başkanlığına, bu kanunun adayblk için aradığı işart ve vasıfları haiz oldu
ğunu (belirten bir yazı ile yapıhr. Kurul Başkanlığı, müracaatın alındığıma dair bir belge verir, 
müracaatı ilân. feder ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. 

Siyasî Partiler tarafından müracaat, seçime kalkılacakları çevrecilere 'ait aday liısıtelerinin, ge
nel merkezleri tarafından, yukardaki süre içinde Yükselk Ssıçilm Kuruluna alındı belgesi karşılı
ğımda verilmesi suretiyle yapılır, 

Yüksek iSeçim Kurulu, bunları derhal il seçim kurullarına bildirir. 
Yüksek (Seçim Kurulu bütün müracaatları, il seçim, kurulları da (kendi çevrelerine aidolaniarı, 

alışılmış araçlarla, geçici olarak Oân ©derler.» 

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 13 . 2 .1963 tarih ve 533 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi ile kaldırılmış bulunan 25 nci maddesi yerine, aşağıdaki madde, 25 Mayıs 1961 ta
rihlice 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa, 25 nci madde olarak eklenmiştir : 

Tercih oyu : 

«Madde 25. — Seçmen, dilerse birleşik oy pusulası üzerinde, oyunu kullandığı partinin listesin
de yazılı adaylardan istediği kişiler hakkında tercihini, aşağıdaki esaslar dairesinde belirtebilir. 

Seçmen tercih hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir. Ancak; seçmen, bu tercih hakkını 
kullanmak isterse, birleşik oy pusulası üzerinde adları yazılı adaylardan : 

a) iki aday bulunan seçim çevresinde 1 aday için, 
b) ikiden fazla aday bulunan seçim çevrelerinde yarıdan 1 fazla için, bu tercihimi kullanması 

zorunludur. 
Aday sayısının yarısı tam sayı değil ise tam sayıya çıkarılır. 
Seçmen tercihini kullanmak istediği adayları, birleşik oy pusulasında oyunu kullandığı siyasî 

parti listesinde yazılı aday adlarının hizasında bulunan dörtgen içine (X) işaretini koymak suretiy
le belirtir. 

Yüksek Seçim Kurulunca bastırılan birleşik oy pusulalarının, seçmen tarafından kolaylıkla oku
nabilecek bir yerine, seçmenin tercih hakkını kullanıp kullanmamakta serbest olduğu ve bu hak-
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MADDE 5. — Teklifin 6 nci maddesi aynen] k&bul edilmiştir. 

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 iftarfMt ve 306 ısayıdi MMeltiveMli tSecimd Kanlunıınıun, 17 Nisan 
1904 *ari)hl ve 447 isayıfli Kanunun 1 nci nuaddesMln 1 nci ibendi Me deği§jtiriilim(i§ edan ve 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeliardiiıin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi ge-
netğiince Cuımnuaıî eıt Sena/tosu. üyelerinin seçiiminde ide ûygııflıanıan Ve 13 . 2 . 1963 tarih ve 533 sla-
yllı Karnınım 11 nc!i maddesi l e (kaldırılmış bulunan 25 nci maddesi yerine, aşağıdaM madde, 
25 Mayıs 1961 flariihl ve 306 sayılı MSleıfeve(kffli 'B&ğktâ Kanununa, 25 nci madde olaralk teklen* 

Tercih oyu * 

«Madde 25. — Seçmen, dilerse birleşik oy pusulası üzerinde, oyunu kullandığı partinin listesin
de yazıllı adaylardan i&tediği (MşiHer hakkında tercihini, aşağıdaki esaslar dairesinde belirtebilir. 

Seçmen tercih hakkını kullanıp 'kullanmamakta serbesttir. Ancak; seçmen, bu tercih hakkını 
kulanmak isterse, birleşik oy pusulası üzerinde adîarı yazılı adaylardan : 

«)• îki laday MunJan setçim çevreSIlerinde Wr ajdayiçin, 
ib) Üç ve dlönt lalday traSLunıan (seçim çevrelerinde iM aıdıay için, 
c) Beş ve altı /aday Mumlan secim çevrelerinde üç aJday iteün, 
d) Yeldik sekiz, (dokuz ve on (aday ıbulunıan saçiimçjeıvreleıriindedörtaida^ 
e) Omibir, oniüki, onıiç, ondönt ve onlbeş aclay bulunan seçim (çevrelerinde beş laiday Üçün, 
f) Onaltı, cnyedS; oıHselkiız, onfdokuz ve yirmi aday Munan s/eiçim çevrellerinde (altı aday İçin, 
g) YiırtmlMr, yirtmiiM, yirmiüç, yirımildörit ve yiMmibıaş iaday ibutaan seçim çevrelefrinldte yeldi 

aday üçün» 
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kını kullandığı takdirde, o il seçim çevresinde kaç aday için tercih işaretini kullanabileceği, belirtil
miş olur.» 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendiyle değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 13 . 2 .1985 
tarih ve 533 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunan 26 nci maddesi ye
rine, aşağıdaki madde, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa, 26 nci 
madde olarak eklenmiştir : 

• Geçerli olan ve olmayan tercih işaretleri : 

«Madde 26. — Dörtgenler dışına konulan ve hangi isim nisasında konulduğu belli olmayan 
tercih işaretleri ile, yukardaki maddede gösterilen sayılardan eksik veya fazla olan tercih işaretle
ri geçersiz sayılır. Ve birleşik oy pusulası tercihsız oy pusulası olarak dikkate alınır. 

Seçmen hangi partiye oy vermiş ise, tercihini ancak o partinin adayları için belirtebilir. Bunun 
dışındaki tercih işaretleri geçersiz sayılır ve bu gibi birleşik oy pusulaları, teröihsiz oy pusulası ola
rak işlem görür. 

Birleşik oy pusulasında, bu maddeye aykırı olarak kullanılan tercih işaretleri dikkate alınmam. 
Ancak birleşik oy pusulası kanuna uygun olarak basılmış «Evet» mührünü taşıyorsa, tercihsiz oy 
pusulası gibi işlem görür.» 

MADDE 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Secimi Kanununun, 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 13 .2 .1965 tarih ve 533 sayılı Kanunun 
11 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olan 31 nci maddesinin 7 nci bendi yerine, aşağıdaki iba
re, 7 nci bent olarak, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 31 nci 
maddesine eklenmiştir : 

«7. Siyasî parti adaylarından her birine verilmiş bulunan tercih işaretinin sayısını,» 

MADDE 9. — 20.3.1968 tarih ve 1036 sayılı Kanunla, 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa eklenen ve Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin seçiminde de uygulanan 33 
ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasî parti adaylarından seçileıüenn tespiti : 

«Madde 33. — Siyasî parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 

A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin ka
zandıkları milletvekillerinin sırasının tespitine esas olur. Ancak, 32 nci madde gereğince her parti
nin kazandığı milletvekilliği sayısı tespit edildikten sonra, her parti için ayrı ayrı olmak üzere 
Yüksek Seçim Kurulunca örneği tespit edilecek cetvele, 

1. Adayların lalları, birledik oy pusulasında her paritinm aday liktesanıdekâ sıraya göre alital-
ta yazılır. 
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' h) YânmilaGiiı ve dahi! yukarı iadayı (oka sıeçi)m çjevrdtedtaidie, sddz iaJday 'için fou itteTcübiaıü kul-
lamımıateı aorunüluıdur. 

Seğmen tıeıneiihiııs îkuitamıalk dötıadiiği adayları, "birleşük oy p u s u t a n d a oyunu kullandığı stiyasî 
partli Üsiflesöniie yaa l ı aday tadiiarının hiI-zaMda» bulunan dcir}iıg<en içine ( X ) işaretini koymak su-
retilyle beCliır'tLr. 

Yüksek iSeçim Kurulunca [bastırılan 'bkleşlfk oy pusulalarının, s'eçm©n tarafundatn kolaylıkla o!ku-
Biatllöleodls 'Mir yerüm», iflegımsinüttı tocilh (ha&taıı Iku'lamıp IkuSlimmaımaikba seırlbeısıt olduğu ve Iha (hak
kını (kullanıldığı takdirde, .o Sil sögûm çövneaiündai kaç alday içim tercih %arie!tini IkuIlmabfJaö&ğij be-
UrtiGümiö oGur.» 

MADDE 7. — Te2dHîFia 7 mci unadldeöi aynen kabul leidiümiiştlir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 ncl maddesi aynen kakül edilmiştir. 

MADDE 9. — 20 . 3 . 1968 Itarsih ve 1038 |sayıîı Kanıuınfla 25 (Mayıs 1961 .tarih ve 306 ispayıüü MS21-
MveMıI (Seçilimi İKanumum dkLanıeaı ve Culmihurüycii 'Ssııalfco&u üyeöeriHniiin beıçSlın!iınld!e dıe uyguîiacı&n 
33 miöii Madde asağıdalki ışeılsiûde IdeğıilşıtlirSınıiştitr: 

Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti : 

«Malddla '33. >— İSiyasî partti adaylarımdan fteıçiıl önler laışağıdaikâ şeıkiTJde tespdt «dilir : 

A) YülkDdk ISîC-im Ku'n-faa variHen- alday CliîtifeûnlJsIM ısüra, sıecjmilerde siyasî pantOBeTûa (ka-
zardıMaırc imli!2!(2iövi:lklffCl:D.12nı!inı teıınafiiEiaı. /tEopiiSîiıe esas olur. Ancaik, 32 nci nuadldıe gtereğûnoe her 
panterim ıkasaırJdığı mCCClaitve&İIGiIğd mpsu tespit edl-dMien sonra, ihier par'tâ ÜIÇÜÜI -ayrı ayrı olmak (üze
re YülktaLİk IS&glım K u r u t a c a örnıeğıi Itaspalt düGiscdk cetvele, 

"1. Adayların ladSaın, b^eşllk ley pusuClaiîiaıda har 'paıUMiı :aıday lü&teskdelkü sıraya 'göre aûtalta 
yazılır. 
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2. Her adayın riısmıinlin hizasına laldığı geçerli tercih işaretlerinin toplamı yazılır. 
3. Adayların iadları hizasındaki geçeri tercih işaretlerinin toplamı, aşağıda gösterilen (mik

tarlara ulaşmadığı takdirde, o adayın topladığı ıterdiih işaretlieri dikkate alınımaz. 
4. Aıdayların .adları hiızasındakli geçerli tercih işaretlerinin toplamı, IO seçim çevresindeki ge

çeri oyların, o seçim çevresinin çıkaracağı milleıtTOlkili veya Cumhuriyet Senatosu Üyesi sayışma 
bölümü sıonucunun bulunacak sayının üzenine ulaştığı takdirde, bu miktar tercih işaretini almış 
bulunan aidayların adları, her parti için ayrı ayn ve aldıkları bu miktar geçerli tercih işaretleri
nin büyüklük (sırasına göre ayn bir sütuna yazılır. 

Bu yazım sırasında, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31 nci madde-
sdniin 2 nci fıkrası gereğince, siyasî partilerin yetkili organ ve kurullarınca gösterilen adaylar, tter-
oih işareföi lalmamış veya yukarda gösterilen miktarlarda az almus, olmalarına bakılmaksızın birle-
§o!k oy pusulasında o siyasî parti listesinde ımevoüt sıralarını aynen (muhafaza ederler. Şu (kadar 
ki, bu ailaylarm aldıkları geçerli tercih iişaretlterânlin toplamı yukarıda göisteriîen miktara ulaştığı 
takdirde, bunlar da, 'aldıkları tercih işaretlerinin büyüklük sırasına göre, bir öncelki fıktfa gere
ğince düzenlenen (cetvele ıdahil edilirler. 

Bundan sionra her seçim çevresinde, 32 nci malide gereğinde partilere düşen milletvekilliği 
sayısı kadar milletvekili bu madde gereğince 'düzenlenen listenin son sütununun basından itiba
ren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. * 

B) Bu işlemler açılk olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
il Seçim 'Kurulu Başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o seçim 

çevresinidte derhal ilân ettirir; diğer bir surettiind de bir hafta süreyle il Seçim Kurulu kapasına as
tırır.» 

MADDE 10. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun 5, 52 ve 54 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiışıtirilmiştir : 

Sandık bölgesi : 

«Madde 5. — (Seçimlerde, her seçim , bölgesi gerektiği kadar sandık (bölgesine ayrlhr. 
Bir ısandık bölgesi, lesas [itibariyle (200) seçmeni kapsar. 
•Seçmen (sayısı (250) yıi iaşmayan ıseçim bölgelerinde (seçmenler oylarını bir (sandıkta verebi

lirler.» 

Radyolarla propaganda : 

«Madde (52. — özel (kanunlarındaki hükümler Isıaklı kalmak üzere, isıeıçilmlere 'katılan siyasî 
partilere, oy verme (gününden önceki 7 nci (günden itibaren oy verme (gününden (önceki ıgiin ısaat 
18,00'e Ikadar radyolarla [propaganda yapabüiirîer. 

Bu (konuşmalardan diki 20 dakükayı ve (bundan sonrakileri günde 10 dakikayı iaşamiaz. 
Siyasî partdier radyolarda ilk konuşmalarında seçim beyannamelerini (izah ©derler. 
Radyo konuşmaları TürMyetteM bütün radyo postalarıyle ayni zamanda yayınlanır. 
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2. Her laldayım dlsminüm Mizasına laidığı gfeçerÜ tercih işareitfleirinlin toplamı yazılır. 
3. Adaylarım laldiliarı hizasındaki gteçıerîi teırcih Işaretlıerliıniin toplamı, aşağıda gftsıtedilıen mıiik-

tarCıara uliaşınaıdi'ğı itakdiırde, o adayın tıoplaıdığı tercih işaretleri dikkate admanaz. 
4. Adayların adlan hizasındaki geçeri tercih isjarettorinin toplamı, o seçdlm çevresindeki ge-

çiströö loyıliaırm o seçüm (çevresinin çıkaracağı milletvekilli ©ayısına böüıülmtü. sonucunda bullunıaıcak 
sayımnı üzerime ııallştığı takdirde ton Imikfear tercih işaretini lafllmış bullımam adayllaıruı (adîî!aın, her 
partıi için laiyrı ayın ve aldıkları bu ımiiktar geçerli tercih ibaretlerinin büyüklük sırasına göre ay
rı Mır isülfcuma yazılır. 

Amdak bir siyasî paırtinfiln aldığı loy fou fıkrada buHunıan sayınıın altımda Ikaîldığı itakdiırde; ter
cih oylarının geçeri olabilmesi, bir adayın aldığı tercih oyu sayısının kendi partisinin aldığı 
tüm oya oranınım; 

1 dü'â '8 milletvekili çıkaran seçilin çevresinde 2/3, 
8 LÖâ 15 smiilletvekil. çıkaran sleiçinı çevresiınids 1/2, 
15 (illâ 120 ımliBetveMHi çıkaran ısisçilm çevresinde 1/3, 
20 dem yukarı milletvekili çıkaran işerimi çf-vresinıde 1/41in dem fazla dÜmıalsı gerekir. 
Bu yaızılm ısıırasınıda, 13. 7 . 1905 taırrlh ıvte 648 sayılı 'Siyasî Partiler Kamumtumtum 81 nıci mııadde-

sdinlin t'lkıiınıci fıkrası giereğimce siyasî paTİtillsıriim yetkili organ ve Ikuraflılarınca g,östeırilletn adaylar, 
tercih işarâti ail'mamuş veya yukarıda gösterilen rojiktıidlaırdam ıaz almış oöm&ılarnııa (bakılmaksızın 
birleşik oy pusulasında o siyasî parti Msteisinde aaiavcuıt sıralarımı aynen muhafaza eiderîeır, Şu 
kadar iki, ibu aidayların aldıkliaırı geçerli. tteiilh iışaıretHierinm itopHajma yukarıda gcsiterlifem muik-
tara uHaştığı takdirde, bunlar (da, aıldılklliaın tercih işaretlerinlün büyüklük sarasına ^öre, bir önce
ki fıkra geirOğUance dlüzıenllemiem delfev-eille dâhıid edilirler. 

Bumdan isfomra üsetr seçlüm ıçeıvreısdmde, 32 moi! mıadlde gereğimce partililere dülşjem anileltveMİliği 
sayısı Ikjaıdar milletvekilli fbu ımaldde gereğince düzemlîenem lüslfcenıim som sütununum başımdan dlttiiba-
rem (sayılmak suriejtiylle seçilmiş isayıllİKr. 

B) Bu işUleımlleır açık olarak yapılar ve adayiLırlla mfeaiMıtler hazır bulunabilirler. 
ÎI (sıeçlm kurulu başkamı,, milletvekilliğimle sıe çeşnileri gösteren tutamağın bir sureltıini, o ıseçdım 

çevriösiinde ıderhal ilân ettirir; ıdiğıeır bir sureıtimi de fbiır hafta süre affie Si seçdlm Rîurulu kapıtsıma 
aJstaurır.» 

MADDE 10. —126 . 4 , 1961 tarih ve 298 isayılı Seçdımledln temıel hükümleri ve seçmen kültür
leri halkfcunldalki Kanunun 52 ve 54 meü taaaJdd«İ£Jni aşıağıdalM'şiekafflde ıdeğiştiırilmişıtir : 

Radyolarda propaganda : 

«üVüaJddıe 52. — Tekalifin çerçevıe 10 tncu maJddeoi içiınld'e yer laüıaını 52 nci madde aynen Cıcabul edül-
miişltıiır.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 920) 
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(Hükümetin teklifi) 

Radyolarda yayınlanacak propaganda konuşmalarının Ihıergün hangi ısaattıe, hangi parti adına 
yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları tarafından haber yayınları sırasında, önceden (duyu
rulur. 

Radyolarda yapılacak propaganda yayınlarının, Anayasa ülkelerine uygun, tam (bir tarafsız
lık ve leşitlk İçinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
tarafından sağlanır.» 

. Yayın zamammn t esinti : 

«Madde ı54. — Yifetik fcitn Kurulu, Radyolarda yayın içim Imüracaat eden partiler sara
sında, (bunların birer ttamsilcM ile, Türkiye Radyo 1- Televizyon Kurumu Ijşmsücâileriaia önünde 
ad çekerek, yayın 'zaman ve sıralarını tayin ©der. Bu ad çekme, oy verme gününden im. ıaz 20 gün 
önce yapılır. Radyo yayınlarının (başlangıç ısaati, partilerin sayısı ve ıen uygun dinüıeune tiımkânları 
gözönüne lalınarak (Yüksek İSeçim Kurulunca kararlaştırılır. Eadyo yayınları sn geç saat 21,39'a 
kadar Idevaan ©der.» 

MADDE 11. — 13 . 7 . 1985 tarih ve 648 sayılı iSiyasî Partiler Kanununun 59 ncu maddesine 
aşağıdaM flkra eklenmiştir : 

«Şu fkadar iki; ıparti tüzükleri ve yönetmelikleri, ıparti kongreleri için ilânın (gazete lülıe yapıl
ması [şartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter ısayısmı ve (yelter [sayının isağlanamadığı hallerde 
1 nci ve 2 noi! toplantı arasındaki ısüreyi de azaltabil&oek bir g ekilide tespit lelder.» 

MADDE 12. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayıll Siyasî Partiler Kanununa (aşağıdaki 6 ve 
7 nci Geçici ımaddeüer leMıenmişitir : 

«GEÇİCİ MADDE 6. -— Bu kanunun yayımlandığı ıtarâht© ımısvcut (olan siyasî partiler, bu ka
nunun yayınlanmasından başlayarak bir ay içinde îyÜEiüik ve yön^tmelüklerinin, aday yoklamasına 
ilişkin hükümlerini önerkez Ikarar veya imıeıfes yönati'ım organlarının, kararı ille ıdüsıenferler.» 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği talihte imevcut siyasî partilıerin geçmiş 
yıllara ait @elk ve igiderlerini (bildirmelerinde ve Anayasa Mahkccnesince henüz tintacedilımeıimş bu
lunan malî (denetimlerime lilişkin ıi§3ıe:mlerde, (bu kanun hükümleri uygulanır.» 

MADDE 13. — Bu (kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14, — !Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 920) 
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(118 No.lıı Geçici Komisyonun metni) 

Yayın zamanının tespiti : 

«Madde 54. — Teüdîfin çerçeve 10 ncu maddesi içinde yeralan 54 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir.» 

MADDE 11. — Teklifin 11 nci maddesi aynen kabulj edlnıiştir. 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi aynen k a M edMmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Teklifim 6 mcı geçici maddesi aynm kabıü lediimaiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Teklifin 7 nci geçici) maddesi aynen kabul edlimi^tir. 

MADDE 13. — Teklifin 13 (ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 14 ınıcü maddesi aynen ikabuiU edMmiştdr. 

• • <ı«» • • 
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Döpem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin değişti
rilmesi ve 27 nci maddesine bir fıkra ilâve edilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/841; C. Senatosu : 1/202) 

(No* : € . İSeraaitosu (S. Sayısı : 277) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1488 -1/202 

Biitçö Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 6 . 6 . 1973 gün ve 1/841-258 sayılı yazınıza 'karşılıktır : 
1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin değiştirilmesi ile 27 nci maddesine* bir 

fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen ve açık 
oy ile kabul .edilerek, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Ünald% 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı "W 

Açık oy neticesi (94) 
Kabul 92 
Ret 2 

Toplam 94 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 20 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/841 C. S. 1/202-384 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 < 1973 tarihli 74 ncu Birlesdimin.de aynen kabul 
edilen «1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin değiştirilıınesi ve 27 nci maddesine 
bir fıkra ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Kolmdsyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

•Bütçe Karma Komisyonu Başkanı V.. 
Yiğit Köker 

C. Senatosu Ankara Üyesi 

923 

http://Birlesdimin.de


1 



Dönem : 3 Û O / 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : %3ZH 

M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
101 nci Programda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /848 ; C. Senatosu : 2 /54) 

(Kot : € . Senatosu S. Sayısı : 275) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1467 - 2/54 

Bütçe Karnıai Komisyonu! Başkanlığına 

İlgi : 12 , 3 . 1973 gün ve 105 sayılı yazınız : 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tek

lifinin, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönde
rilmiştir., 

Gereğini rica ederim. 
Saygı]arımda. 

Mehmet VnaMı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Açık oy neticesi (94) 
Kabul 93 
Ret v 1 

Toplam 94 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 20 . 6 . 1973 

EsasNo. : 2/848 G.S. 2/54 - 335 , 

MilUöti Meclisâ) Başkanlığına 

Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değüşıklik yapılbıası hakkında ka
nun teklifi» ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu dkli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu, Başkanı! V. 
Yiğit Köker 

C. Senatosu Ankara Üyesi 
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Döpem : 3 O O C 
*&>ptaı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : J3/.D 

M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2 /883; C. Senatosu : 2 /55) 

<Nöt : M. Meclisi S. jSayıısı : 276) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1468 - 2/55 

Bütçe Karma Kömdsyamıı Başkajtfıguıa 

ilgi : 30 . 5 . 1973 gün ve 2/883 - 255 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

telklifinin Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 19 , 6 . 1973 tarihli 74 neü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul edilerek, dosya ilişik
te sunulmuştru. 

Gereğini rica ederim. 
(Saygılarımla. 

Mehmet Ünaldı 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V. 

Açık oy neticesi (94) 
Kabul 93 
Ret 1 

Toplamı 94 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 20 . 6 . 1973 

Esas No. : 2/883 C. S. 2/55 - 347 

Millet Meclisi Ba#Kun1ığma 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1973 yılı Bütçe Kanununun Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı) V. 
Yiğit Köker 

C. Senatosu Ankara Üyesi 





Dönem : 3 Û O f i 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O Z O 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısında yapı
lan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/856; C. Senatosu : 1/208) 

(Not : 0. Settiatosu < S. Sayısı : 282) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1524 -1/208 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 18 . 6 . 1073 gün ve 1/856 - 260 sayılı yazınıza, kaırşıiıjktır : 
'Karayolları Genel M'iidürliiğii 1973 yılı foifttıçfe 'kanununa bağlı cetvellerde değişiklilk yapılması 

naMcmda kanım taisarısının Bülfaçe Kanma Komisyonunda kafaul edilen metni ve önmihuriyelt Se-
naJtosu Gieanel Kurulfıtnun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Birlepraimde değiştirilerek kalbul edilmiş, 
dosya ilişikte mınulmnştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet tinaldı 
Öumtatiyet SSemalboısıu 

tBaşfeamıV. 

AÇIK OY NETÎOESÎ (94) 

KaJhul 93 
Ret 1 

Toplam 94 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonti 19 . 9 . 1973 
Esas No. : 1/856 C. S. 1/208 

Karar No. : 262 

Millet Meclisi Başkanlığına 

iOnmihuriyeıt Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Biri esiminde değiştirilerek 
kabul edilen (Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı eetvelleırde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı) Komisyonumuzda tekrar incelendi vıe görüşüldü. 

Cumhuriyet Sienatosu Genel Kurulunca Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 1 nci ve 2 ncd maddeleri
ne, Ordu ilinde sel felâketinin köprü ve yollarda yapmış olduğu tahribatın onarılması için (1) ve 
(2) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde toplam olarak 15 000 000 lira ilâve edilmiştir. 

1 nci ve 2 nci maddelere ilâve edilen 15 000 000 liranın 3 ncü maddedeki özel gelirler türünün 
1 kod numaralı (Hazine Yardımı) kesimine eklenmesi gerekeceğinden Cumhuriyet Senatosunun 
tasarının 1, 2 ve 3 noü maddelerinde yaptığı bu değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsen
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yükstek Başkanlığa arz olunur. 

Başjkan vekili 
Ankara 

Y. Köker 

Adana 
S. Kılıç 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Eskişehir 
/. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
M. Erez 

Ordu 
O Vural 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Afyon Karahiısar 
II. Hamamcıoğlu 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Hatay 
H. Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ndğd© 
N. Çerezci 

Samsun 
D. Kitaplı 

Uşak 
F. Atayurt 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Çorum 
A. Güler 

Erzurum 
R. Danışman 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
II. A. Kavurmacıoğlu 

Samsun 
//. Özalp 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 926) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayıolta GeıM McMüği i 1973 yıllı Bütçe 
Kaoıomıına bağfll cetvellerde deg-işikliik yıaıpıfliması 

haikikınjcla 'kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde ya
zılı tertiplerine 35 000 000 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen 
35 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harca
ma kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygu
lama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 3 kod numaralı (Özel gelirler) gelir türü
nün 1 kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine 
35 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kaıımrana bağlı (A) işaretli cet
velin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı ter
tiplerine 50 000 000 liralık ek ödenek verilmiş
tir. . 

MADDE 2. — Birinci oııadde ile verilen 
50 000 000 liralık ek ödeneğin ayrıntılı harcatma 
(kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı uygu'lanna 
cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Karay oları Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (B) işaretli cet
velin 3 kod numaralı (Özel Gelirler) gelir tü
rünün 1 kod numaralı (Hazine Yardımı) kesi
mine 50 000 000 lira eklenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 926) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNCA 

BENİMSENEN METİN 
MADDE 1. — Aynen benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Aynen benimsenmiştir. 

Mllet Meclisi (S. Sayısı : 926) 



(1) SAYILI CETVEL 
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Açıklama 

Komis
yonumuzca 
kabul edilen 

Cumhuriye 
Senatosunun 
kabul ettiğ 

001 

002 

Karayolları G-enel Müdürlüğü 

(A) 

Karayolları yapım ve onarım işleri 
Yol yapım ve onarım işleri 

Devlet yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 

11 yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 

15 000 000 25 000 00 

20 000 000 25 000 00 

Toplam 35 000 000 50 000 00 
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(2) SAYILI CETVEL 

Açıklama 

Komis- Cumhuriye 
yonumuzca Senatosunu 
kabul edilen kabul ettiğ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları yapım ve onarım işleri 
Yol yapım ve onarım işleri 

QQ1 Devlet yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 
710 Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı 

002 t i yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
700 Yapı, tesis bedeli karşılığı 
710 Yapı, tesis ihale bedeli karşılığı 

15 000 000 25 000 00 

20 000 000 25 000 00 

Toplam 35 000 000 50 000 00 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 927 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/855; C. Senatosu : 1/207) 

(Not : C. Senatosu ( S. Sayısı : 283) 

Cumhuriyeti Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1523 -1/207 

19 . 6 . 1973 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 18 . 6 . 1973 gün ve 1/855 - 259 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması ıhakjkpLnda kanun ta

sarısının Bütçe Karma Komisyonunca kajbul edilen mjeltni ve Cumhuriyet Senatosu <îenel Ku
rulunun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 ncü Birleşiminde değiştirilerek kafouî edilmiş, dosya ilişikte sunul
muştur. 

Gtereğini rica ededjm. 
Saygılarımla. Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet ıSenaifcosu 
Başkanı V. 

AÇIK OY NETİCESİ (93) 

KaJbul 
Ret 

92 
1 

Toplam 93 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/855 G. 8. 1/207 
Karar No. : 261 

19 . 6 . 1973 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1973 tarihli 74 neü Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen «1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A( işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı» Komisyonumuzda tekrar incelendi ve görüşüldü; 

1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 930 kod nu
maralı (Malî transferler programının (01) 'kod numaralı (Katma 'bütçeli idarelere Hazine yar
dımları) Alt programının 3 ödenek türünün 007 kod numaralı (5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) faaliyetinin 900 kod numaralı 
(Transferler) harcama kalemine, Ordu ilinde vukuıbulan sel felâketinin yapmış olduğu tahribat 
sebebiyle köprü ve yolların onarımı için 15 000 000 lira ilâve edildiğimden tasarının 1 nci 
maddesi değişmiş iolduğu cihetle bu değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan V. 
Ankara 

7. Köker 

Afyon K. 
77. Hamamcıoğlu 

Edirne 
1. Ertem 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Kars 
K. Güven 

Niğde 
N. Çerezci 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
1. Yetiş 

Elâzığ 
8. Hazerdağh 

Hatay 
H. Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
77. A. Kavurmacıoğlu 

Samsun 
77. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Corum 
A. Güler 

Erzurum 
R. Danı§man 

İsparta 
A. î. Balım 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Otfdu 
0. Vural 

Uşak 
F. Atayurt 

Adana 
8. Kılıç 

Edirne 
M. N. Ergene 

Eskişehir 
1. Angı 

İçel 
C. Okycvyuz 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
D. KitapU 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 927) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. —1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) tişaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
930 Kod numaralı (Malî transferler) programı
nın (01) Kod numaralı (Katma bütçeli idare
lere Hazine yardımları) altprogramınin 3 öde
nek türünün 007 Kod numaralı (5539 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) faaliye
tinin 900 Kod numaralı (Transferler) harcama 
kalemine 35 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

CUMHURİYET SENATOSUNUN DEĞİŞ
TİREREK KABUL ETTİĞİ METİN 

MADDE 1. — 1973 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında 930 Kod numaralı (Malî transferler) 
programının (01) Kod numaralı (Katma büt
çeli idarelere Hazine yardımları) altprogramı-
nın 3 ödenek türünün 007 Kod numaralı (5539 
sayılı Kanunun 19 ncu madesindn 5 nci fıkrası 
gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne) 
faaliyetinin 900 Kod numaralı (Transferler) 
harcama kalemine 50 000 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 927) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNCA 

BENİMSENEN METİN 
MADDE 1. — Ayam benims^ıjmliştir. 

• • <mmim • • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 927) 


