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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rul da : 

Siyasi Partiler Kanunu tasarısının geçici 
1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri tekrar açık oya su
nuldu ve tasannm kanunlaşması kaıbul edildi. 

'Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, 
diş taibilbi ve eczacılara tazminat verilmesi hak
kındaki kanun tasarısının görüşülmesi bitirildi 
ve tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Seçimlerle ilgili kanunların Ibâzı hükümleri
nin değiştirilmesi ve fbu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde 'bir süre görüşüldü. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
93 ncü maddesinin (B) bendinin sonuna bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ile Sa
yıştay Kanunu teklifinin havale edildikleri ko

misyonlardan üçer üye alınmak suretiyle teş
kil olunacak (birer geçici komisyonda görüşül
mesine dair Malî ve iktisadi işler Komisyonu 
Başkanlığı yazısı okundu ve kaıbul olundu. 

5 Temmuz 1905 Pazartesi günü yapılacak 
Genel Kurul toplantısının saat 15 te yapılması 
hakkındaki önerge ka(bul edildi. 

5 Temmuz 1965 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime, saat 20.20 de, son 
verildi. 

Başkan 
Başkan Başkanvekili 

Enver Aka Muhittin Kılıç 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Adil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
. 1. — Askerî Memnu Mıntıkalar Kanununun 

birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kafbul olunan metni (Millet Meclisi 1/473, Cum
huriyet Senatosu 1/571) (Millî Savunma Ko
misyonuna) 

2. — Adli Tıp Müessesesi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kaJbul olu
nan metni (Millet Meclisi 1/577, Cumhuriyet 
Senatosu 1/572) (Sosyal işler, Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân 'komisyonlarına) 

3. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 1/798, Cumhuriyet Sena
tosu 1/573) (Millî Savunma, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) ~ 

Teklifler 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur

larının teşkilâtına dair olan 5509 sayılı Kanuna 

ek 6341 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/766, 
Cumhuriyet Senatosu 2/167) (Bütçe ve Plân 
Komisyonuna) 

2. -.. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/757, 
Cumhuriyet Senatosu 2/168) (Malî ve İktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Sayıştay Kanunu teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/532, 
Cumhuriyet Senatosu 2/169) (Malî ve İktisadi 
işler, Bütçe ve Plân ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarına) 

Uapor 
1. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 

kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu J/568) 
(S. Sayısı : 663) 



B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanveltili Fikret Turhangil 

KATİPLER : Ahmet Naci Arı (KırklareU), Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 110 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN -
lere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz var. görüşme-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanvekillerinden Diyarbakır Üyesi 
ihsan Hamit Tigrel'in; Meclislerin tatile girme
leri hususunda Millet Meclisi Başkanlığınca alı
nan, kararı protesto mahiyetindeki demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel meclislerin tatil 
yapması hakkında gündem dışı söz istiyor. Bu
yurun efendim. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
'Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, gı.rü-
niişte çok ehemmiyetsiz görünen fakat taşıdığı 
mâna itibariyle fevkalâde ehemmiyetli telâkki 
ettiğim, tatil mevzuunda bir iki dakikanızı istir
ham edeceğim. 

Yüksek Heyetinizin bildiği gibi; Meclisler 
tatile beraber girerler. Bunu Riyaset Divanları 
aralarında tezekkür ederek hevetlerc arz eder

ler. Halbuki ne görüyoruz'? Millet Meclisi Baş
kam, parti liderlerini topluyor, Başbakanı çağı
rıyor, evvelce kendi divanlarında aldığı ibir ka
rarı onlara bildiriyor ve hu tatilin 15 Temmuz
da olmasının münasip olacağına karar veriyor
lar. Bundan Senatonun haiberi olmuyor. Haberi 
ancak gazetelerden öğreniyor. Şimdi bu hâdi
se doğrudan doğruya Anayasaya hürmetsizlik 
(sağdan saygısızlık sesleri) hürmetsizlikten 
başka birşey değildir. Bunun üzerine uzun boy
lu mütalâa beyan etmeye mahal yoktur. Yal
nız Millet Meclisinin Başkanının ve Riyaset Di
vanının ve buna iştirak etmiş olan zevatın bu 
hareketlerini Divanın nâçiz bir üyesi olarak ve 
İni sebeple bu vaziyetten hica.p duyan bir üyesi 
olarak protesto etmekle iktifa ediyorum. Hür : 

illetlerimle. (Alkışlar) 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — tecimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
bükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 
1/561) (S. Sayısı : 654) (1) 

(1) 654 S. sayılı ba-smayazı 2 . 7 . 1965 
günlü 109 ncu Birleşim tutanak dergisindedir. 

BAŞKAN — Alınmış bulunan karar veçhi
le seçimlerle ilgili kanunun müzakeresine devam 
ediyoruz. Birinci maddenin görüşmesi bitmişti. 
Açık oylamaya geçilmişti. Birinci maddenin 
açık oylaması yapılacaktır. İkinci maddeyi oku
tuyorum. 

MADDE 2. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
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Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyele
ri seçiminde de uygulanan 18 nçi maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî hâkim ve astsubaylardan ordudan 
ayrılma haklarını kazanmış bulunanlar; genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay Önce, 
seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 
yenileme kararının ilânından başlıyarak yedi 
gün içinde, ayrılma isteğinde bulunmadıkça, gö
revli oldukları veya emirleri altındaki askerî 
birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim çevre
lerinden ve oy verme gününden en az 60 gün 
önce ayrılma isteğinde bulunmadıkça, yurdun 
hiçbir seçim çevresinden, adaylıklarını koyamaz
lar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen var mı ? 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Bir 
hususu öğrenmek isterim Komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Mehmet Ali 
Demir, Komisyondan bir hususu öğrenmek üze
re söz aldılar. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Me
murların istifa meselesi mevzuubahis seçime 
girmeden. Ordu mensuplarının seçime girmeden 
en az iki ay evvel istifaları m evzuub abistir. 

Şunu öğrenmek isterim. İstifalar, birinci 
derecedeki sicil âmirine mi verilecek, yoksa 
Garnizon Kumandanına mı verilecek, memur
larda ise; mülki âmirine mi verilecek; mülki 
âmirden başka biliyorsunuz, birinci ikinci sicil 
âmirleri vardır. 

Farzımuhal diyelim .ki; Maarif teşkilâtın
da ıbulunan birisi. Burada var ya istifa mese
lesi. öğrenmek istiyorum, sicil âmiri okul mü
dürü, Maarif Müdürünün sicil âmiri validir. 
İstifasını kime verecek? Bu gibi bir mesele mev-
zuubalhsolmuştur, bunu öğrenmek istiyorum. 
Ve bu husus vuzuha kavuşursa seçime girecek 
kimselerin kimlere dilekçe vereceklerinin veya 
veremiyeceklerinin zabıtlara da geçmesi sure
tiyle, adaylıklarını koyacaklar bunları öğren
dikleri takdirde yanlış muamele yapmamış olur
lar ve hakları da zayi 'olmamış olur. Hürmet
lerimle Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar, Sayın De-
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mir'in sorusu bu kanunun doğrudan doğruya 
konusu değildir. İstifa, neticesi bakımından çe
şitli neticeler doğurabilir. Binaenaleyh sadece 
bu kanunda bahis konusu neticeler değil, başka 
neticeler de doğurabilir. Binaenaleyh diğer 
mevzuatın bugüne kadar tatbikati'yle hallettiği 
Şekil ne ise Sayın Demir'in sorusunun cevabı
nı odur diye vermekliğimiz ancak mümkündür. 
Çünkü bu kanun istifadan bahsediyor. İstifa 
neticelerinin husule gelebilmesi için istifanın 
nereye verilmesi lâzıımgeliyorsa bu kanunda 
bahis konusu neticenin husule gelebilmesi için 
istifanın o mercie verilmesi lâzımdır. Sadece bu 
kanunda bahis mevzuu olan bir konu değildir. 
Sadece bu kanımda bahis mevzuu olmıyan bir 
konu için sadece bu kanun tatbikatı bakımın
dan cevap verilemez, sorunuza. Başka kanun
larda da istifalar bahis mevzuudur. Aday ol
mak, başka kanunlarda şu hakkın doğumu için 
şart; şuhakkın kaybı için şart. Binaenaleyh is
tifa ameliyesi sadece bu kanunun konusu, sade
ce bu kanunun tatbikatı konularından olmadığı 
için bu konuya has olarak sorunuza cevap ver
mek mümkün değildir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 
Sözcü buyuruyorlar ki, bu kanunla alâkası yok
tur ve sorunuza cevap verilemez. 
Ben de şunu öğrenmek isterim. Çünkü bâzı ar
kadaşlar istifa etnik mecburiyetindedir ve et
mişlerdir. Bu kabul edilmemektedir, öğren
mek istediğim husus şudur: Meselâ bir vekâlet
te vazifeli ise iki ay evvel istifa etmesi lâzımge-
liyor. Veya askerse askerlikten istifa etmesi lâ
zımdır.. Birinci derecede sicil âmirine mi vere
cektir dilekçeyi, yoksa oranın mülki âmirine* 
mi veya askerse garnizon kumandanına mı vere
cektir. Bunları öğrenmek isterim. Bu çok mü
him bir problemdir. Bir vilâyette olmuştur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Saym Demir in sorusuna. 
ben şahsan Zihni Betil olarak hususi şekilde 
cevap arz ederim, bu müzakerelerden sonra, 
bu istifa sadece bu kanımda mevzuubahits de
ğildir. Binaenaleyh, bu kanun tatbiki dolayısiy-
le başka kanunların tatbikatı konusu olan isti
fanın muteberiyet şartlarını burada izah etmek 
mümkün değildir, caiz değildir. Bunu arz öt
mek istiyorum. 

Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) —̂ Bir su
alim var Sayın Komisyondan, 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. I 
HÜSEYİN KALPAKLIOâLU (Kayseri) — 

İkinci maddenin yukarı kısmında yani' suibay I 
ve askerî memurların ayrılmaya hak kazanır iş I 
olmaları halinde iki aylık müddet, altında ise I 
altmış gün önce ayrılmaları şartı ileri1 sürüJü- I 
yor. Burada niçin 'böyle bir tefrik yapılmış
tır? Bunda benim anlıyamadığım bir mâna mı I 
vardır? I 

ZİHNÎ BETÎL (Devamla) — Sayın Kalpak-
lıoğlu'nun haklan vardır. Komisyonumuzda da I 
yn'kardaki «iki ay» sözü ile, aşağıdaki «altmış I 
gün» sözü üzerinde duruldu. Fakat eski kanun
da da aynen bu tâbirlerin kullanılmış olduğu- I 
nu görerek, dokunmadık. İkisi de aynı mânaya I 
tazammum ediyor. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is- I 
tiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil- I 
mistir. I 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 300 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni- I 
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci I 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan I 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet I 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci I 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyele- I 
ri seçiminde de uygulanan 19 ncu maddesinin I 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

Milletvekilliği adaylığı için oy verme günün- I 
den önceki otuzyedinci gün saat 17 ye kadar I 
müracaat edilir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? I 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık I 
oylarınıza arz edilecektir. I 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni- I 
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci I 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan I 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet I 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci I 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye- I 
leri seçiminde de uygulanan 22 nci maddesinin I 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: I 

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek I 
Seçim Kurulu bütün adayları oy verme günün- I 
den önceki yirmiyedinci gün, seçim çevreleri I 
itibariyle radyo ve Resmî Gazete ile ilân eder. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is- I 
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tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza- arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka!bul edilnıîştiı*. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni
san 1964 tarifhli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 196] tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üye
leri seçiminde de uygulanan 24 neti maddesinin 
(a) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

a) Siyasi partiler için, 26 Nisan 1961 gün
lü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun, 13 Şu-
nat 1965 günlü ve 533 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 78 nci maddesi uyarınca hasırlan
mış 'birleşik oy puslası, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 27 nci 
maddesinin 2 nci 'bendi, aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

2. Siyasi partiler için, birleşik oy puslala-. 
rından başka oy puslaları, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.'' 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1.7 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 PM 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçiminde de uygulanan 39 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 
iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 
İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç, oy verme 
gününden önceki otuzikinei gün akşamına kadar 
karara bağlanır. 



G. Senatosu B : 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-

tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilmiştir. 
MADDE 8. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayı

lı Seçimlerin Temel. Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında Kanunun 10 ncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Ek fıkra — Son nüfus sayıımna göre nüfu
su 200 000 i assan ilçelerde, mümkün olduğu nis-
betle nüfus sayısında eşitlik gözetilerek yeniden 
birer ilçe seçim kurulu teşkil edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — «Seçi/mlerin Temel Hükümle
ri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1965 
tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 13 . 2 . 1965 ta
rihli ve 533 sayılı Seçimlerle ilgili kanuni arın 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanunla değiştirilmiş olan 78 nci maddesinin 
9 ncu fıkrasının 2, 4, 7 ve 8 nci bendi eri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Her oy puslasmın bir yüzü, seçime katı
lan siyasi partilerin oy puslalarının yanyana ve 
birbirinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile ayır-
dedilmiş olarak «Birleşik oy puslası» şeklinde 
düzenlenir, birleşik oy puslası üzerinde siyasi 
partilerin oy puslalarının sırası Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından siyasi partilerin temsilcileri 
önünde ad çekmek suretiyle tesbit edilir. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen lis
tesine dâhil seçmen sayısını karşılıyacak miktar
da., her birinin arkası ilçe seçim kurulu başkan
lığı mührü ile mühürlenmiş olarak, 68 nci mad
de ile teabit edilen usule göre, sandık kurulları 
başkanlarına sayı ile teslim edilir. 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehine kul
lanmak istiyen seçmen kapalı oy verme yerinde, 
birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyaisi parti
nin puslasmda bulunan o partiye ait oy puslası-
mn her hangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulun
ca imal ettirilip sandık kurullarına kadar ulaş
tırılmış ve sandık kurulu başkanın da oy verme 
süresince bulundurulması mecburi olan ve birle
şik oy puslası ile birlikte kendisine verilen 
«Evet» yazılı mührü basar, birleşik oy pusları
nı zarfa koyup iyice kapatır. Oyunu kullanan 
seçmen «Evet» yazılı mührü sandık kurulu baş
kanca hemen geriverir. 

I 5 7.İ965 0 : 1 
8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları, hak

kında her biri, karşılıklı köşeleri arasında çap
razlama iki çizgi çekilmek suretiyle birer büyük 
çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, kullanıl
mamış zarflar hakkındaki 97 nci madde hükmü 
aynen uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Bir takrir var efendimi, okutuyorum. 

Evvelâ Komisyondan 'bir hususun tavzihini 
istiyelim. Maddede 1965 diyor, 1961 olacaktır 
değil mi efendim? Birinci satırın sonunda, 
26 Nisan 1965 denmiş matbuada, 1961 olacak, 
do'kuzuncıı maddenin ilk satırın sonunda efen
dim... 1961 dir. Değil mi efendim f 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — 61 dir efendim. 

BAŞKAN 1061 olarak tasdi Mı edilecek
tir.-

Buyurun Sayın Artııkmaç. 
SADIK ARTUKALAÇ (Yozgat) — Sekizin

ci bendde bir ibare yanlışlığı vardır, Komisyon 
bunu tashih etmelidir. 

Birinci satırda, «Kullanılmıyan birleşik oy 
puslaları, hakkında her biri...» gibi bir ifade 
var. Komisyon bunu tashih etsin efendim... 

BAŞKAN — Maddenin 8 nci .bendinde bir 
ifade hatası olduğu 'söylemiyor, Sayın İletil. 
Komisyonu meşgul etmemenizi rica edeceğiz. 
Sayın Seyhan. 

'Sayın Artııkmaç, maddenin 8 nci bendinde 
bir tertip hatası olduğunu söylem ektedir-. Dü
zeltilmesi lâzımdır, derler. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
8 nci bend şöyle olacak. «Kullanılmıyan birle
şik oy puslaları hakkında,» virgül oraya kona
cak. Bu kadar. 

BAŞKAN — Bu kadar. Takriri okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
9 ncu maddenin 2 nci bendinin altına, «ren

gi ayrı olarak» ibaresinin ilavesini teklif ede
rim . 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Başkanlığa 
9 ncu maddenin 2 nci bendi sonuna; «parti

ler birleşik puslada harf sırasına göre yer alır.» 

- 78 — 



C. Senatosu B : 1] 
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncıı maddenin 2 nei bendinin 'başında ; 
2. — «Her partinin rengini gösteren, her par

tinin oy puslasmm sureti ile başlıyarak devam 
etmesi» şeklinde tadilini teklif ederim. 

Baki Güzey 
Bursa 

BAŞKAN —- •Sayın Güzey, takririnizi izah öt
mek mi istiyorsunuz? 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem Senatör arkadaşlarım, demokra
sinin esaslarından birisi de seçilme hakkı kadar 
seçme haklarının da genliş nisbet'te kullani'lması-
nı temin etmektir. Ne ztaıan- kütlelere seçim 
nispeti dağıtılır ve seçmen adedi ne kadar faz
la olur ve ne kadar fazla seçimlere iştirak olur
sa o zaman demokratik rejimlerin (hakikaten daha 
esaslı neticeler almlasına doğru gidilir. Bu iti
barladır ki; şimdiki sisteme göre yani taşanda
ki sisteme göre oy puslalıarı beyaz veya hepsi 
aynı renkte olmak suretiyle düzenlenmiş bulun
maktadır. Benim teklifim şudur : Her parti ayrı 
bir renkte basılmak suretiyle oy puslalarının 

bir arada vatandaşın eline sunulması ve böylece 
her partinin sahJbo'ldıığu rengine göre o parti
yi tutan kimselerin demokrasi esasları dairesin
de seçimlere iştiraklerini temin etmektir. Ve 
böylece yanılmalar veyahut da fikirlerin daha 
bariz bir şekilde temin edilmesi mümkün olabi
lecektir. Aksi takdirde okumasını bilmiyen ka
nunun kendisine seçme hakkını bahşettiği vatan
daşların bir kısmının bâzı oy puslalarmda dile
diğinin ve arzu ettiğinin haricinde rey verme
leri imkân dâhiline girebilir ve hu da demokra
tik: seçim usulünün bozulmasının ve kendi (arzu
sunun hilâfında reylerin birtakım başka parti
lere gitmesini mümkün kılabilir. Onun içindir 
ki, (her partinin ayrı renk puslalarla seçime 
iştirak etmesi esasını teklif ediyorum, takririm 
böylecfcr. Muhterem komisyon eğer renk hususu
nu kabul eder ve Heyeti Umumiye de renk üze
rinde bir seçim puslası bastırmayı kabul eder
se; mıaddeyi onların da arzu ettiği, diledikleri 
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şekilde tâdil etmek mümkün olur. Böylece hem 
her valtandaşı seçime iştirak ettirmek ve hem de 
seçimlerde kullanılan oylann maksadına matuf 
olarak, muayyen bir gayeye doğru yürütmesini 
temin etmek mümkün olur. Aksi takdirde şu 
partiye verdiği reyin öbür partiye kayması ve
yahut da böyle bir netice alınması mümkündür. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Banıguoğlu, madde üze

rinde mi görüşmek istiyorsunuz? 
TAHSİN BANGUO&LU (Edirne) — Tak

rir üzerinde. 
BAŞKAN — Takrir hakkında imkân yok, 

madde üzerimde görüşmek istiyorsanız buyurun. 
TAHSÎN BANGUOĞLU (Edirne) — Teklif 

üzerinde. 
BAŞKAN — Yalnız teklif sahibi ile komis

yona söz veriyoruz efendim. 
OEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanmca 

S. Ü.) —• Söz istiyor um. 
BAŞKAN — Madde üzerinde mi efendim? 

Buyurun. 
TAHSÎN BANGUOĞLU (Edirne) — Teklfif 
madde üzerindedir efendim. 

BAŞKAN — Ben sizin teyidetmenizi istedim 
efendim. 

CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem Sematörler, 
bu madde üzerinde görüşülürken pek çok arka
daşlarımızın bu puslalann gerek partilerin rem
zini, yani partilerin işaretini göstereni bir alâ
met taşımaları, veyahut da demincek bir .arkada
şımızın söylediği gibi ayrı renkte olmalan hak
kında mütalâalar beyan etütler. Bunlar kendi 
zaviyelerinden doğnı olabilir. Bendenizin bir 
başka husus aklıma geldi iki, bumu tensibi devle
tinize arz etmek istiyorum. O da şudur: Bildiğim 
kadar medeni memleketler Seçim kanunlarında 
bu gibi resmî vesikaların birer numunesi bağlı -
dır, kanunun kendisine. Vakıa biz bundan ev
velki kanunda, bu kanunda bunüıann şeklini ve 
iformasını aidolduğu mercie bıraktık. Fakat ben-
denizce bu (kâfi değildir. Nasıl ki, iBayrak Ka
nunu yapıldığı zaman bayrağın! eşkâli, ebadı, 
numunesi kanunda mündemiç bulunuyorsa, bu
gün yapacağınız bu Seçim Kanunumda da bir 
resmî vesika olur. Bir numunenin' kanuna bağ
lamasını şart gorüyonım bendeniz. Bu suretle 
çok mahzurlar öniıenmdş olur. Kimisi bir santim, 
kimisi iki santim yere çizer, mühür oraya toaçar, 
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buraya kaçar; pek çok mahzurlar olur. Bina
enaleyh, bendenizin teklifim; bunu, sayın ko
misyonun teemmül etmesidir. Ancak bu oy pus-
lalarrnHi resmî şeklinin bu kanuna, burada tes-
bit edilerekten, kanuna «bir resmî vesika olarak 
lef fini tensibetmezler mi? Bu (suretle renk mese
lesi ayrıca düşünülebilir. Fakat benim asıl dü
şündüğüm, âti için kullanılacak oy puslalarınm 
ebadının* şeklinin, satırlarının hangisinin han-
gialjne aidolduğu ne şekilde tesbit edilecekse pe
şinen tesbit edilip kanuna ilâve etmektir. Be
nini mâruzâtım bu idi. 

BAŞKAN — Sayın Bamguoğlu, buyurun. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) —Değerli 

arkadaşlarım, oy puslalarınm seçmenler tarafın
dan yanlışlığa mahal kalmadan kullanılması ve 
foütuya asılmıaısı meselesi 20 yıldan 'beri görüşü
len bir şeydir. 20 yıldan beri (iddia edilir ki; 
seçmen, puslayı bulmakta ıgüçlük çeker ve yan
lış yere atar ve ekseriya da aradığı puslayı bu
lamaması, seçmenin okuyup yazmaı bilmemesine 
haımledilir. Hattâ hatırl&rım, "bu çok partili 
dıovreye girdiğimiz zaman bunun aleyhinde 
olanların başlıca dayanakları daı 'bu idi. Bu 
memieketıte oku;r - yazar sayısı azdır, seçim pus
lasın! fark edemez, yanlış pusla tatar, diye. Son 
tek pa$i MeclMnde münakaşa edilir bu. 1946 -
1947 yıllarında hatırlarımy çok partili hayata 
girmeyi istemiyenler varda. Eski Meclisin mer-
d'l'vıenşleri altoda toplanırlrardı. Ve inönü'nün 
ftw- yola gidişini İtenkid ederlerdi. Bunlar yaşlı 
arka&sşlarımızdı. Baızan da bizi çağırırlardı, 
«CM hatalım Baaguoğlu, otur, sen bunun hak
kında me diyorsun?» diye. Sordukîıar* sual şu 
idi ; Okuyup. - yazması hu kadar az olan bir 
mewilekebtje- serbest seçim olur mu Hatırlarım, 
hepsi ara* içinde yatsın, Ra&Oh Kaplam, Mu
hit in Baha, Hasan Bjy gibi arkadaşlar oturup 
bu mevzu üzerinde konuşurlardı. Meselâ bana; 
«Banguoğ'ltu, söyle 'bakalım* derlerdi, «bu mem
lekette okur - yazar mkfoeti nedir* 0> zaımana 
göre ben; «yüzde 30 derdim;», kendileri barna, 
«yanlışın ıtar» derlerdi. Kendiler1!, okur - yazar 
miktarınla yüzda 10 olduğunu iddia ederlerdi. 
Pazarlık neticesinde yüzde 20 yi kabul ediyorlar
dı; Sonra derleri ki; «yüzde 20 okur - yazarı 
olan bu memlekette- serbest seçim olur mu?» 
Biz o. zaman 'bunun taraf tart idik, evet ama 
derdik; «Fransız Iht'ilâli zamanında da- Fran
s a ' ^ yipde İtfc okur •> yazar varmış* diye ofca-
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yorucs kitaplarda.» Hulâsa seçmenin seçeceği 
partiyi ve puslasını tâyin edememesi bir 
mesele olmuştur, işaretler (konmuştur, renkli 
puslalar teklif edilmiştir. Çünkü hu, birinci de
recede ehemmiyetli bir meseledir. Bugün okur -
yazar niısbetimiz yüzde 40 ı geçmiştir. İyi bir 
durumdayız o zamana nazaran, yine de seç
menin puslayı kolaylıkla bulması 'bir meseledir. 
Onun için işaretten başka renge de başvurma 
hakkındaki teklifi ben uygun görmekteyim. Ben 
okur - yazarlıkla ilgisi olnııyan ve ıgözü görür, 
her insanın her vatandaşım kolaylıkla kullanabi
leceği 'bir şeydir. Her partimin bir rengi olabi
lir. Bâzı arkadaşlammız, bumun masraflı ola
cağını buyurdular. Zannetmiyorum. Pembe 
kâğıtla, san kâğıtla, beyaz kâğıt arasında büyük 
bir fiyat farkı yoktur. Onun için maddeye böyle 
bir hüküm konmasında fayda olacağı kanaatin
deyim. Bunu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

Başkaraım, sayın arkadaşlarım; bendeniz renk 
konmasını isteyen takrir aleyhinde söz almış 
bulunuyorum. Evvelâ biz müşterek rey pusla
sın! kabul etmekle epey bir müşkülât çıkarmış 

1 bulunuyoruz. Buna bir de renk mecburiyeti 
koyarsak, bu puslalan basrtırıp dağıtmakta hem 
masraf; hem de büyük müşkülât çıkarırız. Çün
kü 'bütün puslalan, aynı kâğıt üzerine bastıra
cağımıza göre, her partiye ayrı renk vermenin 
ve, ona uygun* şekilde bastırmanın müşkülâtı ve 
masrafı artırmakta olduğu ortadadır. Saniyen, 
bazau ren'k 'körlüğüne mâruz kimseler bunu fark 
etmiyebilir. Halbuki mevcuft kânunumuzda; her 
partinin kendisine mahsus ayrıca bir de alâmeti 
farikası vardır. Meselâ Adalet Partis'ininki ki
tap, Halk Partitslninki ok, bilmem falan parti-
ninki kartal veya terazidir; Okur - yazar olmasa 
bile, işaretlerle bunların, hangi partiye aidoldu-
ğunu tefrik etmek 'imkânına maliktir. Bu renk
leri de karıştırmak suretiyle müşkülât artar ve 
faydadaın ziyade müşkülât tevlideder. Bunun 
bir fayda tevlidetaniyeceğine kaaniim. 

Bir arkadaşım da puslalarda, partilerin baş 
harfleri nazara alınarak harf sırasına göre parti 
puslalarınm dizilmesini istemektedir, teklif et
mektedir; Bu bence mahzurludur. Çünkü bu 
puslanın tanziminde başa gelmek veya sona kal
mak bazan bir menfaat temin edebilir, tma bu 
menfaati bir inhisar aitma almak suretiyle kıs-
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tasa "bağlamak doğru değildir, adaleti rencide 
eder. Halbuki seçim kurulunun önünde kur'a 
çekmekle, hangisi 'başa, hangisi tsonft kalmışsa 
hatokına, talihine razı olunur. Eğer bir şeye bağ
larsak, bu kanun çıkarken, bir partiye icabın
da imtiyazlı bir mevkii, diğer 'bir partiye de 
kötü 'Kr mevkii tanımayı fcanunlaştırmış oluruz. 
Bu da adaleti rencide eder ki, bu itibarla ben
deniz bumun da aleyhinde bulunuyorum. 

Bir de bir sayın arkadaşımız bu kanunda 
aynı zamanda oy puslularına hir numunesinin de 
yapıştırılmasının lâzımgeldiğini söylediler. Bay
rak Kanununda böyle yapıldığını 'buyurdular. 
Böyle bir puslanın yapılmasından'bahis buy urdu
lar. Ama ^arkadaşlar, Bayrak Kanunu şekle 
bağlı, ölçüye müstenit .bir kanundur. En kü
çük inhirafın dahi Bayrak Kanununa tecavüz 
teşkil ettiği ahvalde, hakikaten böyle hir numu
nenin bağlanması lâzımdır. Halbuki, bu oy pus-
lalarmın 'böyle 'bir şekle bağlanmasına lüzum 
yoktur. Oy puslası bir seçimde biraz başka şe
kilde veya daha başka şekilde olabilir. Yanü, 
'buradas maksat sıra tanzimi ve hangi partiye 
mensubolduğunu göstermektedir. Yoksa ölçünün 
biraz fazla, 'biraz az oluşu mevzuuibaıhis değil
dir. Aksi takdirde en küçü'k bir ayrılığın iptali 
muc dolması için bir sebep teşkil etmesi mevzuu-
bahsolur. Bu itibarla bu teklifin de faydalı bir 
netice tevlidetmiyeceği kanaatindeyim. Bu iti-
•b^rla 'bütün bu tadil tekliflerinin aleyhinde ol
duğumu arz ederim. Hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, takririmin mucip 
sebebi; bilhassa seçime fazla nii'ktarda vatanda
şı iştirak ettirmek maksadına matuftur. Şimdi 
renk körlüğünden bahsetti arkadaşım. Renk kör
lüğü şudur : Yeşili mavi, maviyi yeşil görmek
tir. Fakat gördüğü renk mavi de olsa kendi ren
gi olduğundan dolayı onu aynen ka'bul eder. 
Renk körlüğünün seçimlerde bir nisbet dâhilin
de iştirakin azalmasına se'beholacatğını düşünmek 
hatalı olur. 

Bir de arama meselesi var; partiler tefrik 
edebilir. Küçük partileri düşünecek olursak 
her ilde, ilçede bunların teşkilâtı mevcut değil
dir, köylere kadar uzanaeaik elemanları yok
tur, bu aramaları, öğretmeye de imkânları yok
tur. Binaenaleyh küçük partileri tutacak olan 
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| 'birtakım vatandaşları bu öğretme işinden mah-
I ram etmek suretiyle bir kısmının ya iştirak 
i edememesi veyahutt da yanlış oy kullanmasını 
1 temin etmiş oluruz. 

Sonra, okuma - yazma ile de bu 'işin hakika-
' ten srkı bir münasebeti vardır. Eğer sistemimiz 

ve Anayasamız okur - yazara oy hakkı tanıma 
yolunu tutmuş olsa idi, o zaman mesele yok idi. 
Renk gibi, vesaire gibi birtakım yollara gitme
ye lüzum yoktu. Binaenaleyh, "bütün arzumuz 
teşkilâtı olmıyan küçük partilerin de renk tef
riki suretiyle vatandaşın öğrenebilmesi ve fazla 
miktarda vatandaşı seçime iştirak ettirmek ve 
böylece seçimlerin büyük bir nisbette teessüs 
edecek olan Meclislerde demokratik usuilün de 

•t tees&riisünü temin edebilmektir. Maksadımız da 
bunun içindir. Onun içindir ki, -bendeniz küçük 
partilerin ve diğer partilerin iltifat etmelerini 

^ bilhassa rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
MEHMET ALI DEMÎR (Tunceli) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu kanunu 
İ bundan evvel de görüştüğümüz zaman, müza-
| keresini yaparken yine renk meselesi üzerinde 
i durulmuştu. Fakat çok cüzi bir oyla redde-
I dilmişti. Şimdi Sayın Banguoğlu bir misal an-
| lattılar. Okuma - yazma meselesi. Okuma - yaz-
j ma meselesini bir tarafa bırakarak henüz Türk-
I çe bilmiyen vatandaşları düşünmek lâzımdır. 
j Bunları da düşünmek lâzımdır. Emin olunuz 
1 arkadaşlarım; Hakkâri'nin Şemdinli kazasına 

gittiğimde oradaki nüfusun ancak yüzde 7,5 
unun Türkçe bildiğini, mütebakisinin ise bilme
diğini müşahede ettim. Bu vatandaşlarımız an-

j cak oylarını renkle kullanabileceklerdir, emin 
j olunuz arkadaılanm. Bunun için takriri veren 
S arkadaşın hareketi yerinde ve isabetlidir. Ve 

iptal edilmesi lâzımgelen birçok oyların önüne, bu 
renk kullanmak suretiyle geçileceğine kaani 

I bulunmaktayım. Arkadaşların verdiği takrir 
eğer kabul edilirse; emin olunuz kabul edilme-

\ diği takdirde iptal edilecek oy puslası % 20 
• ise, kabul edildiği takdirde bu nisbet % 10 a 

düşecektir. Çünkü Türkçe bilmiyen bölgelerde 
vatandaş bu renk sayesinde oyunu müspet ola
rak kullanmak imkânına sahibolacaktır. Eğer o 
vatandaşın oyunun, istediği partiye verilme-

, sini itsiyorsak bu. renk meselesini kabul etmek 
lâzımdır. 

- e ı — 
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Sonra arkadaşlarım bir hususu söylemeyi 

unuttum, arkadaşım; «Yeşil renge talip çok olur», 
diyor. Burada bir kura çekilir, eğer aynı renge, 
talibolan hakikaten çok çıkarsa o zaman aynı 
renge talibolanlar arasında kura çekilir, kaç 
renk bulunuyor, dört renk, beş renk, altı renk 
çıkıyorsa bu renkler arasında kura çekilir 
ve böylelikle de renk meselesi kura ile halledil
miş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü?.. Yok. Sayın 
Kalpaklıoğlu, buyurun, (Sayın Sarıgöllü burada 
sesleri.) Bir dakika Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın 
Sarıgöllü siz hakkınızı kullanacak mınız? Sizi 
yok zannettim de. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Evet efendim, yalnız arkadaşımız konuşsun on
dan sonra. Madde üzerinde konuşuyoruz efen
dim, madde üzerinde görüşme açmıştık... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -
Ben takririm üzerinde konuşuyorum arkadaş
larım. Baki Güzey arkadaşımız takririni sonra 
vermişti. ' Başkanlık Divanı meseleyi yanlış 
anladığı için beni madde üzerinde konuşmaya 
davet etti. Ben kendi takririm üzerinde fi
kirlerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz günlerce, 
gece yarısında ve gece yarısından sonra müşterek 
pusla üzerinde uzun tartışmalara girmiştik. Ve 
netice itibariyle Adalet Partisi dışında kalan 
büyüklü küçüklü bütün partiler, Kontenjan 
Grupu, Millî Birlik Grupu bu puslaların müş
terek olmasının daha faydalı olacağını, büyük 
çekişmelere sebebiyet verilmiyeceğini ifade etti
ler. Bize rağmen birleşik pusla sistemi kabul 
edildi. Şu anda mer'i olan da budur, Biz bu 
birleşik pusla sistemi üzerinde söyliyeceğimizi o 
zaman söyledik. Bunları yine tekrar edecek de
ğilim. Fakat bu hususta A. P. ve diğerf par
tiler oranındaki ayrılığa rağmen müşterek 
bir noktada birleştiğimizi zannediyorum. Bu 
müşterek nokta şu : Âzami nisbette seçime işti
rak çok olsun. İştirak edenler de asgari nis
bette oy iptal edilsin. Sanıyorum ki, burada 
hiçbir parti, A. P. nin dışında düşünmüyor. 
Millî Birlik Grupu da keza böyle düşünüyor, 
Kontenjan Grupu da böyle düşünüyor. Ben bu 
teşekküllerin ve partilerin bu mülâhazanın dı
şında olabileceklerini aklımın köşesinden dahi 
geçirmem. O halde anlaştığımız şu mühim nok
taya hangi yoldan nasıl varacağız? Mesele | 
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metot ve usule kalıyor. Arz edeyim arkadaşla
rım; Sayın Demir, az evvel hakikaten çok gü
zel 'bir mimi verdiler. Bu memleketin Şarkmdaki, 

realiteyi gurada dile getirdiler. Memleketimizin öyle 
köşeleri var ki, okuma - yazma büenden vazgeçtik, 
Sayın Hocamızın da buradaki mütalâasını dinledik, 
Türkçeyi bümiyen kişilere de hitabetmek mec
buriyetindeyiz. O halde bu da Türk vatandaşı 
olduğuna göre, bu millî idarenin tecellisinde 
onun da söz hakkı olduğuna göre bu nasıl ola
caktır? Yani iştirak nisbeti âzami olsun, fakat 
sandıktan çıkan oyların iptali asgariye insin. Bu
nun çabası içindeyiz. Ve tenzih ederim hiçbir 
arkadaşım hiçbir teşekkül bunun art bir düşün
cesiyle bir başka istikamet almasını düşüne
mezler. Muhal. Çünkü varlığıyla kabüi telif 
değildir. Şu anda hep beraber birleşceğimizi 
kuvvetle ümidettiğim şu noktanın üzerinde ne ya
pacağız ki; bu neticeye varacağız. 

Birincisi müşterek oyda kabul ettiğimiz gibi 
muayyen partilerin şekilleri kabul etmiş olduk
ları şekilde kendisini tanıtması için Adalet Parti
sinin kitabı, kılıcı Halk Partitisinin altı oku, 
Y. T. P. sinin başağı, C. K. M. P. nin terazisi, 
kılıcı, M. P. sinin kartalı. Görüyoruz ki bunlar 
her partiyi remizlemektedir. Yani bu. parti 
remziyle anılmaktadır. Bundan sonra bizini do 
teklifimiz, şu muhterem arkadaşlarım ; bu se
çime bir kere gitmiyeceğimize göre partilerin 
devamlılığı ve esas olduğuna nazaran, Anaya
sa bunu dahi kabul etmiştir Reıikleştirelim.. 
Partilere bir renk verelim. Beyaz siyah, kır
mızı ne ise, bir şey diyelim ve şu renkler esas 
kendisinin öteden beri bildiğimiz değişmez um
desi 0. II. P. nin altıoktur. O. H. P. deyince 
akla, altıok, altıok deyince aklımıza O. H. P. 
gelir. Gelin isterseniz elbirliğiyle kendisine bir 
renk verelim, bu renk altıokla birleşsin. 
0, II. P. = altıok = renk ne ise.. Bunu Adalet 
Partisine ve diğer partilere de aynen verelim. 
ve bir sefer* gitmiyeceğimize göre şu seçime, 
artık vatandaş bilsin ki, O. H. P. nin rengi şu
dur. A. P. nin rengi şudur. Diğer küçük par
tilerin de renkleri şudur. Bunda /kaçınılacak, 
üzülecek bir şey yok sanıyorum. Şunu 'kabul 
etmek mecburiyetindeyiz muhterem arkadaşla
rım, bizim köylümüz rengi çok güzel tanır. 
Renge âşinâdır. Bir kere gördüğü bir rengi bir 
daha unutmaz. Ve bir yanlışlığa da meydan 
vermez. Ahmet'in. Mehmet'in üzerinde belki 
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şaşırır ama kendi partisinin renginden bir da
ha şaşmaz. Rengini gördüğü zaman benim tut
tuğum renk şudur der. Sürati mutlakada bu 
çaprazı o renge vurmakta hiç tereddüdetmez. 
Ne yuvarlağına lüzum var, ne iki tarafta ayır
ma çizgisini düşünmeye lüzum var. Ama o gör
dü mü kırmızı rengi, yeşil rengi veya beyaz 
rengi; mutlak çapraz işaretini veya evet işare
tini o renge basar. Böylece de bütün endişele
rimiz izale edilir. Nedir endişelerimiz'? Acaba 
vatandaşlar buna evet işaretini ıkoyar mı, unu
tur mu? Veya yanlış koyar mı gibi endişelen 
salimen çıkarmış, kurtulmuş oluruz. Arz et
tiğim gibi de bundan sonra da bu renkler daimî 
olur. Ve her parti, kendi rumuzu ile bugüne 
kadar anıldığı gibi kendi rengini bulmuş olur. 
Bu partinin rengi tanınmış bilinmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Kalpak] ıoğlu bir daki
kanız vardır. 

HÜSEYİN KALPAKi;iO(Ur (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Şimdi arkadaşlar bendeniz kısaca fikrimi 
arz etmiş bulunuyorum. Sayın Güzey arkada
şım da bu hususta bir takrir vermiş bulunuyor. 
Bendeniz dokuzuncu maddenin ikinci bendinin 
ortasında birleşik oy puslaları kısınma «her 
partinin rengi ayrı olarak» ibaresinin konul
masını teklif ettim. Arkadaşım bu fıkranın 
başına konmasını teklif etti. Esasını muhterem 
komisyon ve Sayın Adalet Bakanımız da işti
rak ile kabul ederse elbette bu daha güzel bir 
tarzda kaleme alınır, tedvin edilir. Yeter ki, 
evvelâ esası kabul etmiş olalım ve böylece işin 
kolaylaştırılmasına ve vatandaşın kolaylıkla 
rey atmasına, tasnifte dahi kolaylıkla netice 
almaya hizmet etmiş olalım. Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE-
TİL (Tokat) — Arkadaşlar renkten bahsedi
yor, yazı mı kâğıt mı ? 

(Kâğıt, kâğıt sesleri) 
BAŞKAN — Kâğıdın rengi efendim. 
Sayın Sarıgöllü, buyurun efendim. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; bu madde üzerinde 
değişiklik talebinde bulunan arkadaşlara daha 
evvel kabul ettikleri bir maddeyi hatırlatmak 
icabeder. Encümende de bu mevzubahsolduğu 
zaman evvelâ müddetin 50 küsur günden 40 kü
sur güne indirilmesi mevzuu üzerinde tartışıldı. | 
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Yüksek Seçim Kurulu bu müddeti, bütün iti
razlara rağmen bu müddeti uzun gördü ve bu 
müddeti kısalttı. Yani bu müddeti kabul etti
ğimiz madde baki kaldığı müddetçe bu renk
ler üzerinde durulması kanaatimce doğru değil
dir. Binaenaleyh evvelâ bu müddet mevzuun 
üzerinde tezekkür edip, bu müddet kâfi midir 
değil midir? Eğer bu 40 küsur günlük müddet 
bunun tevzii, en uzak seçim bölgelerine kadar 
gidişi için bu müddet kâfi ise, o zaman renkli 
puslaları basmak için ayrıyeten müddete ihti
yaç vardır. Yani Meclisten gelen metnin ye
niden gözden geçirilmesi iktiza edecektir. Ben
deniz bu hususlar üzerinde durdum. Kıymetli 
Sayın Açıkalın'ın da ileri sürdüğü gibi, bu oy 
puslalarmm da şekillerinin tesbiti fikri mühim 
ve yerinde olacaktır ve bunların iptali mev-
zuubahsolduğu zaman nelerin hangi şeklinin 
İm çerçevenin dışına çıktığının bu şekilde tesbi
ti ile hattâ suç bakımından dahi gerekli ve lü
zumlu olduğunu ve bu şekil tesbit edildiği ve 
müddet meselesi nazarı itibara alındığı takdir
de belki renk meselesinin mevzuubahsolacağım 
muhterem arkadaşlarıma hatırlatmak lüzumu
nu hissettim. Bu hususta bir takrir görmedik. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
efendim, bu birleşik oy puslasında yanlış yere 
mühür basmak mevzuundan dolayı karışıklığa 
meydan verilmesin. Bunu önleyici tedbirler 
neler olabilir? Madde bunları zikretmektedir. 
Yapılan münakaşalar da bunun üzerindedir. 
Ancak arkadaşlarımız bir takrir vermişlerdir. 
Takrirde müşterek oy puslasmda partiler hane
sini renk renk olması halinde vatandaşların bu 
renkleri tefrik etmesi daha kolay olur şeklinde 
bir iddia ortaya atmaktadırlar. Ben renkten 
çok şekil üzerinde duracağım. Eğer okuma -
yazma bilmiyen insan oyunu kullanacaksa ren
gi tanımaktan şekli tanıması daha kolay ola
caktır. Psikolojide bunun yeri vardır. Şekli 
tanımak, rengi tanımaktan çok daftıa zor olur. 
Hele renkler çoğaldıkça, tefrik daha da güçle
şir. Bu bakımdan bu şeklin üzerinde durmak
tır esas olan. Şekli iyi tesbit ettikten sonra bir 
şekil müşahhas olduktan sonra bunu tanımak 
rengi tanımaktan çok daha kolaydır. Biz bu-
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rada münakaşa yaparken her halde yine kendi 
seviyemizde yani kendi seviyemizde görüş ve 
anlayış içerisinde muhakeme ederek neticeye 
varıyoruz gibime geliyor. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Şekil var İsken
der Bey. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Şimdi şekil olduktan sonra renge bence ihti
yaç yoktur. Sonra muhterem arkadaşlarım 
konuşurlarken dikkat ettim, partilerin renkle
ri belli olsun şeklinde bir beyanda bulundular. 
Türkiye'de daha partilerin siyasi renkleri bile 
tam mânasiyle tebellür etmemiştir. Bir de şim
di renklendirmeye kalkarsak, eğer* siyah 
renk faraza (X) partisine düşerse onu kara 
bir parti gibi görmeye, yeşil bir parti düşerse 
onu da muradına ermiş bir parti gibi görmeye 
yol açılabilir veya böyle düşünülebilir. Onun 
için bu renfc meselesinde yanılmalar olabilecek
tir. Benim bu birinci, ikinci, üçüncü derece 
olarak ifade etmeye çalışt'ğım hususlar belki 
bir derece sonra düşünülebilir, fakat renkte 
yanılma olabilir, arkadaşlar... Hele biraz da 
birbirine yakın renkler oldu mu bunlar daha 
da çok yanıltabilir. Onun için ben şey yapaca
ğım. Hakikaten renk konduğu takdirde bir 
yanlış propagandaya sebebiyet vereceği şeklin
deki bâzı söylentilere sebebolaıbilir. Düşüncemi 
açi'kça söyîiyeyim, ben bu siyah renkle bir ye
şil renk,. Artık kırmızı renk diyemiyoruz, di
limiz varmıyor. Çünkü bizim kendi 'bayrağımı
zın da rengi kırmızı ama maalesef bunun da de
dikodusu yapılıyor ve yapılmaktadır. Onun 
için böyle partilerarasmda bir renk tefriki ya
pılmaması için şekil konulması rumuzlarının 
tespit edilmesi kanatimce daha yerindedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, söz bu madde üzerinde 
bir hayli uzadı. Ben teknik bir hususu (hatır
latmak üzere söz aldım. Şimdi bu müzakere 
ettiğimiz kanunun birinci maddesinde yahut 
daha aşağıdaki maddelerde ikinci ve üçüncü 
maddede adayların 27 gün evvel katî olarak 
belli olacağını tesbit ettik. Yani her partinin 
göstereceği aday oy verme gününden 27 ^ür 
evvel katî olarak belli olacaktır. Ondan iti
baren şu baskı işi tabiî aday listeleri belli ola
cak baskı işi ondan sonra başhyaeatktır. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım, renkten 

bahsettiler. Ben şahsan rengin aleyhinde deği
lim. Renk, hangi partiye oy kullanılmasını tef
rik ve temin bakımından yardımcı olacaktır. 
13u unsur arkadaşlar bizim kabul ettiğimiz sis
teme uyan bir sistem değildir. 27 gün evvel 
listeler katî olarak belli olacaktır. Senato Ana
yasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu matbaa
cıları çağırdı, onların mütalâalarını aldı. Dedi
ler ki, biz birleşik oy puslasını yedi gün içinde 
basarız. Birtakım renkler olursa her renk için 
ayrı baskı yapmaya mecburuz. Bu seçimde altı 
partinin seçime iştiraki takarrür ettiğine göre, 
her parti için de ayrı renk olacaktır. Yedi gün
de fi kerre 7 = 42 gün baskı için geçecek. Biz 
27 gün evvel adaylar belli olacak diyoruz. Renk 
kabul edelim diyoruz. Renk kabul edilince altı 
defa ayrı ayrı basılacağı için 42 gün sırf baskı 
için zaruridir. Binaenaleyh akla gelen başka 
safhalar da vardır. Komisyonda müzakere edil
di. Parti adaylarının ismi puslada büyük 
ehemmiyet arz etmemektedir. Sandı'k Kurulu 
Başkanı oy puslasını verecek, seçmen oy ver
mek üzere içeri girmektedir. İçeride oy pusla
sını bir zarfa koyup dışarı çıkmaktadır. İçeri
deki odada listelerin bulunması kâfidir. Pus
lada isimlerin bulunması şart değildir. Akla 
l.ıöyle bir sistem gelebilir. İsimsiz oy puslala-
rmm kullanıldığı memleketler vardır. Fakat 
bugün bizim kabul ettiğimiz sistem içerisinde 
bu rengin şu tatil içerisinde tahakkuk ettirilme
sine imkân yoktur. Hulâsa edersem, aday isim
leri katî olarak girmiyecek, belli olacaktır. 
Tîcr renk için yedi gün baskı müddeti vardır. 
Altı parti iştirak edeceğine göre, 42 gün baskı 
için lâzımdır. Bu imkânsızlık muvacehesinde 
bize de renk hususunda bütün arkadaşlarımız 
ittifaka yakın görüşlerini belirtmelerine rağ
men bu zaruret dolayısiyle bundan ayrılmaya 
mecbur kaldığımızı arkadaşlarıma arz etmek 
istedim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Seçim Kanununun 1, 3, 4 ve 
7 nci maddelerine açık oylarım (kullanmamış 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

ZİHNÎ B E T İ L (Tokat) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon adına mı? Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) -— Muhterem arkadaşlar, bir iyi 
şeyi arzu etmek şüphesiz bir iyi harekettir, 
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Ancak arzu edilen iyi şeyin mümkün olup olma
yacağı, sağlıyacağı fayda yanında doğuracağı 
mahzurların ne olacağı meselesini d'e göz önün
de bulundurmak gerektiğini Sayın arkadaşım 
Ahmet Nu'sret Tuna gayet güzel izah ettiler. 
Yüksek Secim Kurulu, adayların listesini, oy 
verme gününden önceki 27 nci gün radyo ve 
Resmî Gazete ile ilân eder. O halde oy pusla-
1 arının bastırılması, şevki, •mühürlenmesi, san
dık kurulları başkanlarına ulaştırılması bu za
mana sığacaktır. Komisyonumuz Yüksek Se
çim Kurulu üyelerinden birisini davet etti ve 
kendisinden bu iş^er üzerinde izaıhat aldı. Yük
sek Seçim Kurulu Üyesi, Türk Tarih Kurumu 
Matbaası ile anlaştıklarını ve yedi glin zarfında 
oy puslalarınm basılacağını söyledi. Şimdi 6 
siyasi parti Milletvekili genel seçimlere gireceğine 
göre; müşterek oy puslasında altı tane renk 
bulacaktır. Her parti için ayrı bir renk. Diye
lim ki, bunu kabul ettik, kanuna girdiği ve siya
si partilere verilecek renkler Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından siyasi partilerin temsilcileri hu
zurunda k u r a ile tesbit edildi. Rengin birisi 
beyaz. Altı siyasi parti seçime giriyor, oy pus-
lası da müşterek. O halde bu oy puslası beş ke
re daha makinaya verilecektir. Diğer siyasi 
partilere ait renkleri beyaz kâğıdın alabilmesi 
için, oy puslalarınm basımı ancak yedi gün
de mümkün olduğuna göre, bu beş kere renk 
vermek için de takriben yedişer günlük bir za
mana ihtiyaç olacak. 

Yedi kere beş otuzbeş. Hepsi için 42 gün 
sadece baskı sürecek. Sonra bu oy puslaları 
paketlenecek, sevk edilecek. îlçe seçim kmn.il-
larma kadar ulaştırılacak. îlçe seçim kurulları 
oy puslalarınm arkasını mühürliyecek. Ve oy 
verme gününden iki gün önce sandık kurulları 
başkanlarına tevzi edecek. Ve mevcut kanunla
rımıza göre memleketimizde her yıl seçim 
yapılacak. Binaenaleyh, bu kadar uzun süren 
bir ameliyeye, sağlıyacağı fayda karşısında 
katlanmak değer mi değmez mi? Bu hususu he-
sabetmekliğimiz lâzım. Şimdi adayların ilânı, 
oy verme gününden önceki 27 nci gün. Bi
rinci maddeye göre, kabul buyurdunuz, yok
lama, oy verme gününden önceki 42 nci gün 
olacak. Renk dolayısiyle müşterek oy pusla-
larmı makinalara verdiğimiz takdirde beş renk 
için takriben 35 günlük zamana ihtiyaç vardır. 
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42 güne 35 gün eklenince 77 gün. Yani iki 
buçuk aydan iki gün fazla bir zamana ihtiyaç 
hâsıl olacaktır. Her yıl siyasi bakımdan, içtimai 
bakımdan, iktisadi bakımdan, malî bakımdan 
bu kadar uzun süren bir seçim kampanyasına 
memleketin tahammülü olur mu, olmaz mı! 

Arkadaşlarımdan birisi diyor ki, başka mat
baalara yerilsin efendim. Kanun; kâğıdın ha
murundan itibaren, hattâ zarf için kullanılan 
kâğıdın hamurundan itibaren bizzat ve fiilen 
murakabe ile görevlendiriyor Yüksek Seçim Ku
rulunu. Binaenaleyh, Yüksek Seçim Kurulu 
15 üyeden müteşekkildir. Yedisi müzakere 
mevzuu, karar mevzuu olan hususlar için top
lanır. Geriye kalan sekizini, gönderdiğimiz 
takdirde kaç matbaaya gönderilebilir1? Fiilî 
ve zatî ve devamlı murakabeyi ne suretle sağh-
yabilirler? Sonra muhterem arkadaşlar, renkli 
yazıyı bile 'her matbaa yazamaz. Kâğıda renk 
verme her matbaanın yapabileceği iş değil, bil
miyorum, bizde kâğıda renk verebilen kaç tane 
matbaa var? Mecmualara dikkat buyurmuşsa-
nız, her halde dikkat buyurmuşsunuzdıır, ka
pağında kapak klişesi filân tarafından yapıl
dı, kapak fpân matbaada basıldı kaydı var
dır. Yani içini basan matbaa bu mecmuanın 
kapağını, rengini basamıyor. Sonra, kaç mis
lidir, rakam söyliyemiyeceğim ama, düz bas
kıya nazaran çok pabalı olduğu da, kaç misli 
olduğu hakkında bilgim yok ama, umumi ola
rak çok p abalı olduğu hakkında kulağıma ge
len bilgiler vardır. Bunun dışında, yapalım 
77 gıin yapalım, ıher naniği bir matbaada bas
tıralım, müddeti mümkün olduğu kadar indir
meye çalışalım, masrafına da katlanalım. 

Muhterem arkadaşlar, ihtisas konusuna dâhil
dir, Sayın İskender Cenap Ege dedi ki; bil
ginler renk bilgisinin şekil bilgisine nazaran 
dana mütekâmil olduğunu bittecrübe tesbit et
mişlerdir, kitaplar yazar, önce şekil öğrenir, 
rengi daba güç öğrenir. Altı siyasi parti seçime 
gireceğine göre. bunun içinde mavisi de ola
cak, turuncusu da olaeak, belki siyahtan sarfı
nazar edilecek, yedi klâsik renk var. Siyah
tan sarfınazar ettiğimiz zaman altı renk kalı
yor. Sadece vatandaşlardan, altı rengi birbi
rinden esaslı şekilde derhal tefrik ve temyiz 
edemiyecekler, tahmin ederim epeyce olabilir. 
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Muhterem arkadaşlar, renk fayda sağlıyabi-

lir, diyorlar. Hiçbir faydası yoktur, demeye 
imkân yok. Bu itibarla rengi teklif eden arka
daşlarım bir tefrik ve bir temyiz işareti daha 
bulur, bundan ne zarar gelir şeklindeki gerek
çeyi göz önünde bulundurmak suretiyle hak 
vermemeye imkân yoktur. Ancak kanunlara 
göre Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 
adı, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak 
yazılacak. Ayrıca kelimelerin ilk harfleri de 
yazılacak : C.K.M.P. ayrıca teraizi de konula
cak. Şimdi bu memlekette teraziyi bilmiyen tek 
vatandaş tasavvur etmek mümkün değildir, 
zannederim. Peki rengin, okuma yazma bilmi-
yenin dahi şekil yoluyla sahip bulunduğu bu 
bariz tanıma imkânına ilâveten alacağı za
man karşılığında harcanacak para ve yedi 
klâsik renkten siyalhı attığımız zaman geriye ka
lan altı rengi tefrik ve temyiz etmek de va
tandaşlarımızın güçlüğe mâruz kalacaklarını 
tahmin ettiklerimizin miktarının .az olmaması 
karşısında bu teklife iltifat edilmemesi ge
rekir kanısındayız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT İSARLICALI ..(Balıkesir)' — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, maddenin aynen 
kabulü istikametinde ileri sürülen mütalâalar 
insanı daha ikna edici geliyor. Hakikaten bu 
madde memleketin teknik imkânları da dik
katle hesaba alınarak tesbit edilmiştir. Az ev
vel Komisyon Sözcüsünün tafsilât'iyle ifade 
ettiği gibi, 315 veya 40 günlük bir baskı müd
detine esasen maddeten imkân yoktur. Çünkü 
bundan eVvel. kabul ettiğimiz maddeye göre se
çim kampanyasını ancak 37 gün olarak kabul 
etmişizdir. Komisyon Sözcüsünün yaptığı he
saba istinadederek 70 günlük bir setçimi kam
panyasına, adaylar belli olduktan sonra, bun
dan kaçınmak elbette mümMin olmıyacaktır, 
memleketin iktisadi ve malî bünyesinin takati 
olmıyacaktır. O itibarla biz artık renk tekli
finden ister istemez kaçmak mecburiyetindeyiz. 
Bundan başka politikacılarımız vatandaşları
mıza renk seçtirmek ve partileri renklendirmek 
yerine, partilerin fikirlerini hiç olmazsa, isim
lerini anlatmak istikametinde bâzı gayretleri 
ve zahknetleri gözönüne alırlarsa çok daha isa
betli hareket etmiş olurlar. Partilerimizi benim
sedikleri fikirlere göre vatandaşlara, takdim 
etmek ve ona. göre seçtirmek için büyük yor-
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gunlukları göze almalıyız. O itibarla az ev
vel iskender €enap Ege'nin de ifade ettiği gi
bi, çeşitli söylentilere ve tefsirlere meydan ve
rebilecek olan değişik renkler yerine biz bü
tün partiler olarak liiç. olmazsa oy puslaiaranı-
zı kar »gibi bembeyaz bir renk üzerine tesbit et
mek istikametinde hiç olmazsa ittifak edelim. 
Bu sebeple maddenin aynen kabulünü teklif ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Madde üzerind'e 11 sayın üye konuş
muştur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin yeterli

ğinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
'Manisa 

Emin Açar 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde, buyurun 
Sayın Kalpaklıoğlıı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, görüyorum ki, Sayın Ko
misyon Başkanı da dâhil olmak üzere, atılan bu 
fikrin, ki malûmunuz yeni bir şey değil, eski
nin yenilenmesi, evvelki müzakerelerde do geç
miş idi. Komisyon Sözcüsü Zihni Betil de dahil 
olmak üzere bu renk tefrikinin puslalarda yer 
almasının faydalı olacağını kabul ettiler. Şüp
hesiz... 

BAŞKAN — Kifayet üzerinde görüşüyorsu
nuz efendim... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evet... Mahzurlarını da ifade ettiler. Mahzur
ları ile faydaları karşılaştığında mahzurları 
daha çok dediler ve mahzurlar arasında da 
matbaada bugünkü teknik imkânların bunu 
basamıyacağı yolunda mütalâada bulundular 
ve rakam vermemekle beraber, fazla pahalı 
olduğunu ifade ettiler. Müsaade ederseniz, Sa
yın Emin Açar bu takriri verdi, ama, bu 
matbaaların bunu basıp; basamıyacağı, basar
sa, kaç günde basacağı, fiyatının ne olacağı 
yolunda biraz daha Heyetin tenevvüründe 
fayda mülâhaza ettim. Günkü söyliyeeeklerim 
vardır. Haklı olarak Heyeti Umumiyece diye
cekler ki, bir tek renk 7 günde basıldığına gö
re, 6 renk vardır, 6 kere 7, 42 eder, elbete ki 
42 günde basılacaktır. 42 gün Kanunun bize 
tanıdığı hadd'in âzamisi olmaktadır. Bizim 
kanuni süremiz 27 gündür. 27 gün içerisine 
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bu 42 günlük iş sığmıyacağına göre, bunun 
müdafaası da, faydalı olmasına rağmen, müm
kün değildir, dediler. 

Halbuki muhterem arkadaşlarım, biliyorsu
nuz ki, bugünden itibaren bu puflaların 6 
renkli, 7 renkli 17 renkli olmak üzere Yük
sek Seçim Kurulu pekâlâ -bastırıp hazırlar. 
Yalnız listelerin bu renkli puslalarla basılması 
meselesi kalır. Bu yedi gün içinde pekâlâ der
hal bastırır ye böylece dağıtmış olur. Bu im
kânı -verin, üzerinde kısaca konuşalım ve arz 
ettiğim gibi büyük fayda mülâhaza ediyorum, 
görüyorum ki, bütün arkadaşlarımız da bu 
haklı endişeye iştirak etmektedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN —Kifayeti müzakere teklifini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler vardır efendim, okutuyorum. 
BAKI GÜZEY ('Bursa) — EVvelâ renkli 

olup olmaması hususunu oya koyarsanız, kolay
lık olur. 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri okutup Ko
misyon ve Hükümetin mütalâasını aldıktan son
ra oylarınız istihsal edilecektir. 

Başkanlığa 
Dokuzuncu maddenin ikinci bendinin altı

na «Rengi ayn olarak» ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin ikinci bendinin basma «Her 

partinin rengini 'gösteren, her partinin oy pus-
lasının sureti ile başlıyarak devanı etmesi* 
şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

BAŞKAN — Bu iki takrir de renge aittir. 
Sayın üyeler takrirlerinin ayrı ayrı mı oylan ma
sını istiyorlar? 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Evvelâ renk usu
lünün kabul edilip, cdilmiyeeeği oya konursa me
sele halledilir. 

BAŞKAN —Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — iştirak etmiyoruz. 
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BAŞKAN — Hüfcümet? 
ADALET BAKANI 'İRFAN BABAN (Kon

ya Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet renk 

mevzuuna katılmıyorlar. Sayın Kalpaklıoğlu'
nun takririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Renk hususuna ait Sayın 
Kalpaklıoğlu'nun takriri reddedihniştir. 23 e 
karşı 34 oyla reddedilmiştir. 

Sayın Güzeyin takririni oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... 

MEHMET NURÎ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Bir kere daha okunsun efendim. 

BAŞKAN — îki defa okundu, izalh ettiler, 
üzerinde onibir üye konuştu. Takriri 'kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun harf sırasına ait bir 
takriri vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Dokuzuncu maddenin ikinci bendi sonuna 

«Partiler birleşik oy puslasında harf sırasiyle yer 
alır» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

BETÎL (Tokat) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI ÎRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mıyor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sayın Ömer Ucuzai'm bir takriri vardır. 
Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 9 ncu maddesi

nin ikinci fıkrasına göre tanzim edilen oy pufla
larının yazı ve parti alemlerinin renkli basılması
nı havı oVnak üze o aşağıda arz edilen şekilde 
fıkraya ilâve yapılmasını teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

«Oy puslalarında partilerin isimleri, alemi 
ve aday isimleri, her parti için ayn renkle tan
zim edilir.» 
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BAŞKAN — Komisyon.iştirak etmiyor, Hü

kümet iştirak etmiyor, takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Maddeyi Komisyonun tertipteki «virgül» ün 
yerinin değiştirilmesi ve 8 nci benddeki «oy pus
laları hakkında» kelimesinden sonraya konulmak 
suretiyle düzeltilmiş şeklini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Virgül değiştiği cihetle açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 10. — Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 13 . 2 . 1965 tarihli 
ve 533 sayılı Kanunun 4 ııcü maddesi ile değişti
rilen 103 neü maddesinin 6 neı ve 7 nci bendler' 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 nci bendi mad
deden çıkarılmış ve yerine 9 ncu bend 8 ve 
10 ncu bend de 9 ncu bend olarak değiştirilmiş
tir. 

6. Birleşik oy puslasmda siyasi partilere ay
rılan oy puslalanmn birden fazlasına «Evet» 
mührü basılmış oy pusîalan, 

7. Hiçbir yerine. «Evet» mührü basılmamış 
birleşik oy puslaları ile birden fazla siyasi parti
nin oy puslasma sirayet etmiş «Evet» mühürlü 
oy puslaları, 

8. Oy zarfı içinde, el ilânı, her hangi bir kâ
ğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile bir
likte çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız 
adaylara ait oy puslaları, 

9. Fıkradaki bendler dışında kalan ve öze1 

kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslalar 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent. 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, 10 ncu maddenin 8 nci bendi 
şöyle ifade ediliyor. «Oy zarfı içerisinde el 
ilânı, her hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya 
ait oy puslası ile birlikte çıkan birleşik oy pus
laları ile bağımsız addaylara ait oy puslaları.» 
diyor. Eğer yanlış anlamıyorsam, oy zarfı içe
risinde el ilânı çıkarsa, yahut her hangi bir kâ
ğıt çıkarsa veyahut da bağımsız adaya ait bir 
liste çıkarsa, bu pusla muteber değildir dendi
ğine göre, eğer yanlış anlamıyorsam, sonunda
ki ; «ile bağımsız adaylara ait oy puslası» iba
resinin lüzumsuz ve fazla olduğu kanaatinde
yim. Bu konuda komisyonun bizi aydınlaması-
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m rica edeceğim. Diğer bir cihet ise 6 nci bcnd-
de ikinci satırda «basılmış oy puslaları» deni
liyor. Bunun, «basılmış birleşik oy puslası» 
şeklinde düzeltilmesi gerekir. İkinci olarak ye
dinci bendin sonunda «evet mühürlü oy pusla
ları» deniliyor. Bunun da; «evet mühürlü bir
leşik oy puslaları» şeklinde değiştirilmesi lâzım. 

J Yani bu iki bende de birleşik kelimelerinin 
j ilâvesi gerekmektedir. Bunu sayın komisyonun 
I takdirine arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ta rlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

I Başkan, muhterem arkadaşlarım, 10 ncu madde-
I nin 7 nci fıkrasında, «hiçbir yere evet mührü 

basılmamış birleşik oy puslaları ile birden fazla 
1 siyasi partinin oy puslasma sirayet etmiş evet 

mühürlü oy puslaları» denmektedir. Şimdi şöyle 
anlaşılıyor : Tatbikatta ayrı ayrı partilere yer 
tahsis edildiğine göre eğer seçmen evet müh-

I rünü bir partinin kendi kısmına aidolan yere 
j basarken evet, kelimesinin «t» harfi diğer parti-
I nin sütununa, kısmına geçerse, bu oy puslası mu-
I teber addedilmiyecektir. öyle anlaşılıyor. Bence 
1 burada bu mânada, birçok oy puslalanmn ip-
I tal edileceği gibi bir his içerisine girmiş bu

lunuyorum. Yani, bunun takdirinin daha zi-
| vade oradaki komisyona bırakılmasının doğru 
l olacağı kanaatindeyim. Çünkü, maksat seeme-
F nin hangi partiye aidolan sütuna bu «evet» müh-
fe rünü basması keyfiyetidir. Şimdi o çizginin ha

ricine evet kelimesinin bir «T» harfi çıkarsa 
j veya «E» o tarafa sirayet ederse ki, maddeden, 
I fıkradan öyle anlaşılıyor; «sirayet etmiş» diyor. 
I Sirayet etmiş.. O zaman o oy puslası muteber 
| addedilmiyecek. 

I Muhterem arkadaşlarım; bu birçok oy pusla
lanmn iptaline sebebiyet verebilir. Binaenaleyh; 
komisyonda bu fıkrayı tashih etmek suretiyle 
birazcık daha vuzuh verilmesi veyahut bu takdir 
haklanın oradaki tasnifi yapacak heyete bıra
kılması şeklinde, eğer bir tashih mümkün ise 

I bence faydalı olur kanaatindeyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Betil. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎIINİ 

BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar; Sayın 
Sadık Artukmaç 6 nci bendin sonunda, «ba
sılmış oy pusîalan» kelimelerinin bulunduğunu, 

I «basılmış» sözlerinden sonra «oy puslaları» sö-
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zünden önce «birleşik» sözünün eklenmesinin 
uygun düşeceğini söylediler. Bendi okuduğumuz 
zaman görüyoruz ki, birleşik oy puslasmda si
yasi partilere ayrılan oy puslalarmm birden 
fazlasına evet mührü basılmış oy puslaları... Bi
naenaleyh, birleşik oy puslalarmdan sözü ben
din sonundaki oy puslalarını da ifade ve tarif 
etmiş bulunuyor. Tekrarlama bir tenafür do
ğurur, mülâhazasiyle bu tekrarlamadan ka
çınılmıştır, komisyonun görüşü budur. 8 nci 
bend için ileri sürdüğü mülâhazanın cevabı da 
budur. 

9 ncu bendde bahis konusu oy puslaları da, 
birleşik oy puslaları olduğu için aynı bu 
bend için de vermek mümkündür. Bu itibarla 
sarahatte fayda obasına rağmen her «oy pus
lası» sözünden evvel «birleşik» kelimesini tek-
rarlıyalım mülâhazasına komisyon olarak işti
rak edemiyoruz. 8 nci bend hakkındaki mülâ
hazaya gelince; oy zarfı içinde el ilânı, her 
hangi bir kâğıt veya bağımsız adaya ait oy 
puslası ile birlikte çıkan birleşik oy puslalariyle, 
bağımsız adaylara ait oy puslaları. Binaen
aleyh; burada bağımsız adaylara ait oy pus
lalarını tekrarlamış olmanın mânası şu. Oy zar
fından birleşik oy puslası çıktı. Bir de ba
ğımsız adaya ait oy puslası çıktı. Eğer bendde 
bağımsız adaylara ait oy puslasmı tekrarla
mazsak birleşik oy puslası muteber olmıyacak-
tır. Bağımsız adaya ait oy puslası muteber ola
cak gibi bir mâna çıkar. Bu tekrarlama böyle 
bir yanlış anlamaya ve uygulamaya mâni ol
mak maksadiylc yapılmıştır. Lüzumlu ve za
ruri bir tekrarlamadır. 

Sayın Cemal Tarlan arkadaşımın mülâhaza
sına gelince : Tasarının 9 ncu maddesinde yer 
alan 2 nci bend şöyle diyor : «Her oy pusla-
sınm bir yüzü seçime katılan siyasi partilerin 
oy puslalarmm yanyana ve birbirinden belir1 i 
kalınlıkta çizgiyle ayırdedilmiş olarak birleşik 
oy puslası şeklinde düzenlenir..» Siyasi partile
rin adı var. Adlarını teşkil eden, terkibeden 
kelimelerin ilk harflerinden ibaret işaret var, 
ayrıca alem olmuş işaretleri de var. Terazi 
gibi, kartal gibi, başak gibi, altıok gibi.. Her 
siyasi partinin o seçim çevresinde kaç millet
vekili çıkıyorsa, o kadar da adayı vardır. Evet 
işaretli mühürü iki çizgi arasında epeyce bir 
saha işgal eden bir yere, yani oyunu vermek is
tediği siyasi partiye tahsis edilmiş olan yere 
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basacaktır. Binaenaleyh, bunda hata işliyerek 
oyların gayrimuteber sayılması gibi bir en
dişe olunmamak gerekir. Eğer bu tasarıyı 533 
sayılı Kanunun ilgili hükmü değişmemiş ol
saydı; Sayın Tarlan arkadaşımızın endişeleri 
varit i'di ve bu endişedir ki; bu değişikliği 
gerektirmiştir. Siyasi partinin adına ait işaret
ler siyasi partinin alem olmuş şekil işareti ve 
o seçim çevresinde çıkacak milletvekili sayısı 
kadar aday ismi. Bu epeyce bir saha. Şimdi 
evet işareti çizgiyi aşmış mı, aşmamış mı? Ne 
kadar aşmış? Tasnifte sandık kuruluna bir 
takdir yetkisi verilse muhterem arkadaşlar eğer 
her seçmen vatandaş evet işaretini ihtiva eden 
mührü oyunu vermek istediği siyasi partiye 
tahsis edilen yere basmışsa mesele yok. Tam 
çizginin üzerine gelmişse, yukarıdaki siyasi par
tiyi mi tercih etti, çizginin aşağısmdaki siyasi 
partiyi mi tercih etti? Evet işareti diyelim 
ki; 2 - 3 cm. tutuyor. Çizginin yukarıya doğru 
aşan kısmı yarıdan az, çizginin aşağıya doğru 
aşan kısmı yarıdan fazla. Binaenaleyh, aşağıya 
vermiş sayılsın. Muhterem arkadaşlarım, sa
yıma ve döküme taallûk eden ameliyelerin bir 
de hangi oy puslaları muteberdir, hangileri 
değildir, hususuna taallûk eden hükümlerin ga
yet vazıh ve kesin olarak tedvin edilmesi lâ

zımdır. Evet işareti çizgi üzerine gelmişse, 
sandık kurulunun takdirine göre ya muteber 
sayılır veya gayrimuteber addedilir tarzında 
bir hüküm tedvin edilemez. Ama, «evet» işa
retini 1/6, 1/10 kadar bir kısmı çizginin bir ta
rafını aşmışsa, büyüklüğü ile çizginin öbür 
tarafında işaret kendisini göstermektedir. San
dık kurulu o oy puslasmda bir takdir yetkisi 
kullanabilir. O takdir yetkisini isabetli kulla
nabilir. O takdir yetkisini isabetli saymıyan da 
itiraz eder. İlçe seçim kurulundan itibaren in
celenir. Binaenaleyh; eline sm., mm. işaretini de 
ihtiva eden metreyi alacak evet işaretinin bo
yunu ölçecek. Yarısından fazlası çizginin öbür 
tarafında, yansından azı bu tarafında. Yarısından 
fazlası muteber sayılacak bu tarzda hükümlerin 
tedvini, kanunlara hükümler şevki âdet olmamıştır. 
Zira mahzurludur. Mahzurlar doğar. Bir siyasi 
partiye ayrılan yer «evet» işaretine nazaran kat 
kat fazla bir saha olduğuna göre birleşik oy pus-
lasmdaki, yer, binaenaleyh, bu yere, çizgij^e 
gelmeksizin bassın. Bu saha üç tane, beş tane, 
8 tane evet işareti basılacak kadar yer de-

— 89 — 



O. Senatosu B : 110 
ğildir. Büyük bir sahadır. Bu konu üzerinde 
kendilerine cevap verildi. Netice itibariyle 
bu hususta hükmü genişletici yeni bir hüküm 
teklif haline de intikal etmedi. Yani tasarıdaki 
metin ittifakla uygun görüldü, kabul edildi. 
hürmetlerimle. 

BALKAN — Madde üzerinde görüşecek? 
Yok. Tadil takriri de yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylarınıza ara edilecektir. 

MADDE 1.!. — «Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Kanun» un, 181 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seçim giderleri, genel bütçeden ödenir. Bu
nun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı büt
çesindeki tek maddeden ibaret bölüme toplam 
olarak konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ist i -
yen' Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarih ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
s<wminde de uygulanan 33 ncü maddesini değişti
ren 13 Şubat 1965 tarihli ve 533 sayılı Kanunun 
<S nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayı
lı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üye
lerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde do 
uygulanan 33 cü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Madde 33. —Siyasi parti adaylarından seçi
lenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 

A) Her seçim çevresinde 32 nci maddenin 
2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletve
killiği sayısı kadar milletvekili her parti listesi
nin başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş 
savılır. 
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B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday

larla müşahitler hazır bulunabilirler. 
il seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçi

lenleri gösteren tutanağın bir örneğini o seçim 
çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir örneğini 
de bir hafta süre ile il seçim kurulunun kapısına 
astırır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevre
sindeki il secim kurulu başkanlığının kendisine 
yıldırım teflgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile 
tekidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci mad
denin 3 ve 4 ncü fıkrasını uygulıyarak her siyasi 
partinin millî seçim çevresinde ne kadar millet
vekilliği kazandığını tesbit eder. 

Bu milletvekillerinin dağıtımı ve bunların 
hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde lesbit 
edilir : 

T - tik önce milletvekilleri t amanı iyi e dol
durulmamış her seçim çevresinde her partinin ba
kiye muteber oylarını gösteren sayının o seçim 
çevresinin (seçim sayısı) na göre yüzde oranı 
bulunur. Bu seçim çevreleri her parti için ayrı 
ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlarının büyük
lük sırasına göre birer liste halinde sıraya ko
nul'. 

İT - 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygu
lanması sonucunda, her partiye millî seçim çev
resinde düşen milletvekilleri yukarıdaki (1) nu
maralı bendde yazılı listenin başından başlıyarak 
o partiye verir. 

Milletvekilleri tamamiyle doldurulmamış bir 
seçim çevresi, birden fazla parti listesinde yer 
aldığı takdirde boş milletvekilleri partilerin o se
çim çevresindeki bakiye oy sayılarının büyük
lük sırasına göre verilir. Bu suretle boş milletve
killikleri doldurulduktan sonra o seçim çevresi
nin adı diğer partilerin listelerinden silinir. 

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir 
partiye verilen milletvekilliklerine seçilen aday
lar, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre seçil
miş bulunanlar harieolma,k üzere, o seçim çevre
sindeki parti aday listesinden baştan itibaren 
mevcut sıraya göre tesbit edilir. Yüksek Seçim 
Kurulu, bu ana kadarki, işlemler sonucunda se
çilmiş olan milletvekillerinin adlarını her parti
nin Genel Başkanlığın;) derhal yazı ile bildirir'. 

1IT - Yüksek Secim Kurulu 32 nci mad
denin 3 ncü fıkrasının uygulanması sonucunda 
siyasi partilere millî seçim çevresinde düşen 
milletvekilliği sayısının 2/3 sine eşit sayıdaki 
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milletvekilliklerini 2 nci bendde gösterilen esas
lar dairesinde tesbit eder ve bu işlem sonucun
da seçilmiş olan milletvekillerinin adlarını par
tinin Genel Başkanlığına derhal yazı ile bil
dirir. Bu bildiride ayrıca her partinin genel 
merkezindeki yetkili organın millî seçim çev
resinde o partiye düşen milletvekilliği sayısı
nın ne kadarını seçerek bildirmesi gerektiğini 
de belirtir. Bu şekilde seçilecek olan adayla
rın sayısı o partinin millî seçim çevresinde 
kazandığı milletvekilliği sayısının 1/3 eşit ol
mak gereklidir. Bu bildiriyi alan partinin 
genel merkezindeki yetkili organ, bildirinin 
alınmasından başlıyarak 3 gün içinde Yüksek 
Seçim Kuruluna, 15 nci madde uyarınca tes
bit edilmiş olup aday listesinde adının bu
lunması şartiyle o parti üyelerinden veya o 
partinin listesinde yer almış olan bağımsız
lardan kimlerin milletvekili seçilmiş sayılacağını 
yazı ile bildirir. Bunların milletvekillikleri dol
durulmamış seçim çevreleri arasında bölüşül
mesi için (1) nci bendde gösterilen şekilde ye
niden düzenlenecek liste esastır. Bu suretle 
partiler arasında yeniden bölüşülen geriye kal
mış seçim çevrelerinden hangilerinde, ilgili par
tinin Genel Başkanlığının yazısında adları ge
çen adayların hangilerinin seçilmiş sayılacağı, 
Yüksek Seçim Kurulunca ad çekme yolu ile 
lesbit edilerek sonuç derhal ilgili siyasi parti
nin Genel Başkanlığına yazı ile bildirir. 

TV - Yııkaı-daki 1, II ve III ncü fıkraları 
uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Secim 
Kurulunca derhal birer seçim tutanağı verilir. 

Ve bu tutanakların birer örneği Millet Mec
lisi Başkanlığına gönderilir. Tutanakların iki
şer örneği de Yüksek Seçim Kurulunda sakla
nır. 

V - Yukardaki işlemler arasında seçime ka
tılan siyasi partilerin yetkili genel merkez or
ganları Yüksek Seçim Kurulunda birer temsilci 
bulundurabilirler. Bu takdirde Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
298 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde .görüşmek isti-
yen var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 
BETlL (Tokat) — Maddede bâzı tertip hata
ları vardır. Müsaade ederseniz izah edeyim. 
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CEMAL TABLAN (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan bir teklifim vardır. Madde çok uzun
dur. Mütaaddit fıkraları vardır. Binaenaleyh 
sayın sözcü bize izaaht versinler, ondan sonra 
müzakereye bağlıyalım. 

BAŞKAN — Esasen bâzı tertip hataları ol
duğunu beyan ettiniz. Buyurunuz sayın sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
Tİ L (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar, buradaki 4 ncü bend iki fıkra halinde 
belirmiş. Bu, baskı esnasında yapılmıştır. 
4 ncü bend şöyle devanı edecek, «Yukardaki, 
1, 2 ve 3 ncü fıkralar uyarınca seçilen, milletve
killerine seçim kurulunca birer seçim tutanağı 
verilir» ve devanı edecek «ve bu tutanakların 
birer nüshası Millet Meclisi Başkanlığına gönder-
tir. Tutanakların ikişer örneği de Yüksek Se
çim Kurulunda saklanır». Halbuki burada ay
rılmış; «ve» ile başlıyan kısmını ayırmış, bunu 
birleştirmek lâzımdır. Bunun dışında bu tasarı 
533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini değiştirdiği, 
533 sayılı Kanunda 

BAŞKAN — Sayın üyeler,; sözcüyü dinleme
nizi rica ederim. Çünkü bu maddenin çıkarıl
ması hakkında 3 tane takrir var. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Milletvekili 
Seçimi Kanununun 33 ncü maddesini tâdil et
mekte idi. Şimdi 533 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirdiği 33 ncü maddedeki Romen 
rakamlarla 6 tane bend vardır. Komisyonum uzun 
kabul etmiş olduğu metin matbaaya gönderilirken 
bir hatâ işlenmiş, Romen rakamlariyle 5 nci bend 
basılan tasarıya bu sebeple geçmemiştir. Bu hu
susu izah eder ve 5 nci bendin tasarıya geçmesi
ni ve tasarıdaki 5 nci bendin de 6 nci bend ola
rak değiştirilmesini teklif eden bir önerge tak
dim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 13 Şubat 1965 tarihli 
ve 533 sayılı Kanun şöyle kabul etmiştir: Mil
letvekili genel seçimlerinde 90 dan az milletvekil
liği kazanmış bulunan siyasi partilere millî se
çim çevresinde elde ettikleri milletvekilliği sa
yısının üçte biri kadar olmak üzere genel mer
kezlerin aday gösterme hakkı tanınmıştı. Ka
nun böyle cımıştı. Bu tasarı Millet Meclisinde 
görüşülürken o hüküm çıkarılmıştır. Komisyo
numuz bu konu üzerinde durdu. Yaktiyle 
13 Şubat 1965 tarih ve 533 sayılı Kanun böyle
ce kabul edilmiş bulunduğuna göre, 90 dan az 
milletvekili çıkarabilmiş siyasi partilere tanınan 
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bu hak devanı etsin, yine onlara bu imkân veril
sin, bu sebeple Millet Meclisinin kabulünden 
bu prensip noktasından ayrıldık. Ondan 
sonra kanunlar objektif olarak tesbit edilir, ka
nunlarda eşitlik de bir prensiptir. Türkiye ol
cusunda 90 dan az milletvekili kazanmış olan 
siyasi parti genel merkezine elde ettiği millî ba
kiyeye göre çıkaracağı milletvekili sayısının üç
te birini aday göstermek hakkını tanıyor. 90 dan 
fazla milletvekili çıkarmış bulunan siyasi par
tilere de aynı hakkın tanınması lâzımdır. Ona 
tanınan bu hakkın ötekine tamnmamasının haklı 
sayılacak hiçbir gerekçesi yoktur. 

Bilâkis kanunların objektif olması, eşit pren
siplere istinadetmesi esası, kazandıkları millet
vekilleri sayısı üzerinde durmaksızın bütün si
yasi partilere bunun verilmesini emreder. 

Muhterem arkadaşlar, Siyasi Partiler Kanu
nu ile, ki Millet Meclisince kabul edilen metin 
kısmen, Cumhuriyet Senatosunda değiştirilmiş
tir. Millet Meclisinin bu değiştirmeler üzerin
de ne gibi işlem yaptığını bilmiyoruz Siyasi 
Partiler Kanunu henüz tasarı halindedir, kanun-
laşmamıştır. Bu tasarı ile siyasi partilerin ge
nel merkezlerine % 5 bir kontenjan verilmiştir. 
Millî bakiyeden çıkarılacak milletvekillerinin 
1/3 i kadarının da siyasi parti genel merkezine 
aday gösterme hakkını vermek uygun mudur, 
değil midir? Büyük parti, küçük parti. Büyük 
parti doksan tane çıkaracak, küçük parti dok
sandan az çıkaracak. Uygun mudur değil mi
dir? Nispî çoğunluk ve nispî temsil sistemleri 
münakaşalı birer sistemdir. Biz memleketimizin 
çeşitli şartlarını nazara alarak nispî temsil sis
temini kabul etmiş bulunuyoruz, uyguluyorur:. 
Ama hiçbir mahzuru olmadığı için değil. Bizim 
memleketimizin şartlarına nazaran faydası mah
zuruna galebe ettiği için. Nispî temsil sisteminde, 
bir seçim çevresinde o seçim çevresinde seçime 
katılan siyasi partilerden biri, sadece birisinin 
bütün milletvekillerini kazanmış olması, müm
kün değil. Bizde seçime altı siyasi partn gire
cek. 6 siyasi parti seçim çevresinde bir siyasi 
partinin bütün milletvekilliğini kazanması müm
kün değildir. O halde sıra numarası yukarıda 
olan milletvekilleri adayları seçimi kazanacak
lardır. Sıra numarası aşağıda olan adaylar da 
benim sıra numaram aşağıda, burada 7 millet
vekili çıkar. Bizim partiye 3 milletvekili düşer. 
Benim sıra numaram 0 - 7, ben ne diye çalışaca-
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ğım. Veya sıra numarası yukarıda olan aday
lara kırılır. Aranızda anlaştınız oylamalara 
müessir çalışmalar yaptınız. Ben esasen de 
seçilemiyorum, çalışmam. Bu nispî temsil sis
teminin bellibaşlı mahzurlarından birisidir. 

Halbuki siyasi parti adaylaırmm, bir ile so
nuncu numara ahenk içinde, bütün seçim kam
panyası müddetince partisinin tüzüğünü, pro
gramını ve seçim beyannamelerini ele alarak se
çimi kazanmak için gayret ısarf etmeleri lâzım
dır, matluptur. Binaenaleyh, millî bakiyelerden 
siyasi partilere düşen milletvekilliği sayısının 
üçte birini siyasi partilerin genel merkezine 
bırakmakta sıra numaraları aşağıda olan aday
larda ahlâkın icaplarına uygun, samimî partili 
olarak, kimseye kırılmadan, sıra numarası bir-
miş gibi çalışanlara da, lıiç olımazsa 'bir kısmı
na merkez tarafından aday gösterilmek suretiyle 
seçim şansları sağlamakta fayda mülâhaza edil-
m'Işitir. Zaten millî bakiyeden Cumhuriyet Halk 
Partisine, Adalet Partisine düşecek milletvekil
liği sayısı nedir? Bunun sayısı belki 12 olacak, 
belki de 16 olacak, belki 21 olacak, bunun üçte 
biri dört kişidir, beş kişidir, sekiz kişidir. Ni
hayet .bu rakamlar üzerinde ola'bilir, deniyor. 
Hesaplar j^apılırken geçen seçimlerde elde edilen 
neiticeler üzerinde durulmak suretiyle 'tahmin yü
rütülmektedir. Yani 15 Ekim 1961 seçimlerin
den elde edilen1 neticeyi hesaplamak süratiyle 
taıhmin yürütülmektedir. Bu fazla 'bir rakam 
değildir. Binaenaleyh Siyasi Partiler Kanunu 
ile tanınan % 5 kontenjana ilâveten ;bu hakkın da 
'bahşedilin esinde arz ettiğim sebeplerle nispî 
temsil sisteminin mahzurlarını giderici tedbir
lerden bilisi olması gibi bir fayda da mülâhaza 
ettik. 

BAŞKAN — Saym Tarlan, Sayın Alihoca-
gil, Sayın Dikeçligil söz almış bulunuyorlar. 
Saıym Tarlan, 'buyurun. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Söz sıramı 
Sayın Aliilıocagil'e bırakıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alihocağil. 
OSMAN ALİHOCAOİL (Erzurum) — Efen

dim, sayın sözcü izalh buyurdu, evvelce kabul 
'buyurduğunuz, 533 sayılı Kanunda hakikaten 
bu hükümler vardı. Fakat sonradan Millet Mec
lisi bu 533 sayılı Kamunun 33 ncü maddesinin: 
(C) fıkrasını ve 2 ve 5 numaralı bendini çıkar-

[ mış bulunuyorum. Şimdi, benim fikrim de Mil-
* le't Meclisi metninin 12 nci maddesinin kabuM* 
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yani Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu
nun (kabul etmiş olduğu 12 nci maddenin reddi 
ile, Millet Meclisinden geldiği gibi kabul edil
mesini 'ben ''takririmde teklif ediyorum. Şimdi 
millî 'bakiyeden partilere bir bolü üç nisbetinde, 
yani millî seçim çevresinden çıkacak mebus sa
yısının üçte biri nisbetinde aday gösterme ki, 
onu gösterdiği takdirde milletvekili seçilmiş 
olurlar. Bunun kuvvetli bir esba'bı mucibesi yok
tur. Niçin? Yani, üçte 'birli parti genel merkezi 
millî seçim çevresinden o partiye isabet eden 
mebus sayısı olan üçte biri niçin gösteriyor? 
Şimdi Sayın Zihni Betil izaıh etti. Yani en kuv
vetli sebebolarak ileri sürdüler. Diyor ki; 
«Efendim, ahenk içinde çalışırlar.» Bir numa
radan on numaraya kadar kaç kdşü çıkarıyorsa 
•bunların hepisi ahenk içinde çalışır. Ve isonun-
cu olan ben ıi'asıl olsa seçilemiyeceğim, onun 
için niçin çalışayım, diye bir fikri taşımamak
tadır. Hep birlikte partilerinin menfaati için, 
mebus olmak için çalışırlar. Bunun aksi de va
rittir. Listenin bir numarasında, ikinci veya 
üçüncü numarasmdadır, tama şöyle düşünebilir: 
Aday der ki; «Bu kanuna göre genel merkez 
-herkesi, bir veya iki numaradayım ama alıtı nu-
anaradakini de gösterebilir. Bu halde bundan ha
yal sukutuna uğrar, çalışma şevki, çalışma az
mi onun da kırılabilir. Onun için yani sırf par
tinin bu ahengi bakımından, efendim, şevk 
ile, zevk ile çalışmaları bakımından gösterilen 
bu esbabı muci'be zayıftır. Bu kabul edilirse, 
bir numaradaki arkadaş da şüpheye düşer ve 
çalışmıya'bilir. Sonra, Millet Meclisi müzakere
lerinde ben 'bukmdum, bunu C. H. P. den bir 
arkadaş teklif etti ve büyük bir ekseriyetle ka-
'bul edildi. Birinci de kabul edilmiş olabilir. 
Yani 533 sayılı Kanunda bu kabul edilmiş ola
bilir. Fakat bunun, 12 nci maddenin 533 sayılı 
Kanundan çıkarılmasında hakikaten isabet var
dır. Zaman zaman burada genel merkezin dik
tatörlüğünden, keyfî hareketlerinden, onu bunu 
kayırmalarından daima şükâydt ediliyor. Her 
partide bu şikâyet vardır. Binaenaleyh, parti
de yoklama sırasına bağlı 'olmaksızın o vilâyette 
bakiyeye yeni partinin aldığı bakiye oy sırası
na bağlı olmaksızın sadece aday listesinde olmak 
(gibi çok zayıf bir esbabı mucibeye dayanarak 
bir şahsın aday gösterilmesini ben şahsan kati
yen doğru bulmuyorum. Gayriâdil bir hareket
tir ve antidemokratiktir. Onun için Millet Mec-
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lisinden geldiği gi'bi 12 nci madden'İn kabulünü 
arz ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — 9 ncıı ve 10 ncu maddelere açık 
oyl/a-rmı 'kullanmıyan sayın üye var mı? Lüt
fen efendim. 

Saym Dikeçligil buyurunuz. Oy verme mu
amelesi bitmiştir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, oriilrinci madde hakkında komisyon söz
cüsü arkadaşımızı da dinledik. Saym takrir 
sahibi Alihoeagil arkadaşımızın da izahatını 
hakikaten zevkle dinledim. Şimdi bu demok
ratik sistemden maksadımız, gayemiz halkın 
iradesinin tecellisi mi; yoksa bir merkeziyetçi 
sistemin teşekkül etmesi keyfiyeti midir? Se
çimlerden maksat halkın iradesinin tecellisidir. 
Yoksa merkeziyetçi bir sistemle yukardaki ka
demelere namütenahi, vâsi salâhiyetin veril
mesi keyfiyeti değildir. Eğer Senatonun ge
tirmiş olduğu 12 nci madde kabul edilirse hal
kın iradesi kısmen elinden almıyor demektir. 
Tam merkeziyetçi bir sistemin içine doğru gi
dilir. Esasen partilere % 5 merkez kontenjanı 
hakkı tanınmış. Bunun dışında bir de millî ba
kiyeden % 3 tanı. Dolayısiyle % 5 geldi, % 3 
de geldi. Ve bunu genel merkezler tevzi etti. 
Genel merkezlerin tercih ettikleri insanlar ci
hetteki doğrudan doğruya genel merkeze tabi 
kalacaklardır. Ve orada yavaş yavaş, bir genel 
merkezin tahakkümü sistemi kendiliğinden do
ğacaktır. Ve hattâ bir şeflik sistemi ortaya çı
kacak demektir, bu demokratik nizama aykırı. 
Şimdi sayın sözcü arkadaşımız diyor ki ; «bu 
seçim vasatında altıncı, yedinci, sekizinci sıra
ya düşmüş. Arkadaşlar bu verilen oyları top-
lıyamıyacaıklar diye gayriciddî çalışacaklardır. 
Yani hailem reyi ile hattâ önümüzdeki devre 
önseçimi kaybetmiş, sonradan halkın sempati
sini kazanmış ve dolayısiyle birinci, 2 nci, 
3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci, 7 nci, 8 nci sıraya 
gelmiş ve millî 'bakiyeden gelme ihtimali var. 
Ve bunun 'halkın sempatisini kazanan insanı 
bir tarafa at da sekizinci sırada olan insanı mil
lî bakiye sisteminde gelenler yerini alsın, öne 
geçsin. Olmaz böyle şey, arkadaşlar. Tam mâ
nasiyle halkın reyine, tam mânasiyle halkm 
sistemine tam mânasiyle halkm rızasına uygun 
bir keyfiyet değildir bu. Olamaz da ve burada 
arkadaşlarımızın içinde bir huzursuzluk yara
tır. Çok arkadaş. «Ben nasılsa geldim»1 diyecek 
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«Sen filân yerin adamısın, merkezin adamısın, I 
merkez seni tutuyor diyecek bu suretle teşkilât 
içinde çok daha karmakarışık bir durum mey
dana gelecek. Hal bitki millî bakiye sisteminin 
burada Meclisin getirmiş olduğu 12 nci madde 
kabul edilir, arkadaşımızın teklifi ortaya çı- I 
kaı-sa; bu huzursuzluk ortadan kalkacak, hiçbir 
şey okıııyacak. Dolayısiyle halkın demokratik 
nizamda isteği, arzusu yerine gelecek. Şöyle I 
bir şey de oluyor. Efendim işte bu genel m er- I 
kez tercih ederse; ve burada bâzı kıymetli in
sanlarda gelebilir. Arkadaşlar, bu böyle değil. I 
Ben şuna kaaniim ki, halikımızın seçtiği bu in
sanların kalitesi, genel merkez kontenjanların
dan gelenlerden hie de aşağı olmadığı varittir. 
Halk, kendi efkârı um um iyesini, yani kendi se
çeceği insanı, seçeceği namzedini çok daha iyi 
tanır. Hattâ yukarı kademelerden iyi bilir. 
Onun için, istirham edeyim, demokratik ni
zama aykırı hareket etmiyelim. Ve bir mer
keziyetçi sevk sistemini ikame etmiyelim. Ar
kadaşımızın vermiş olduğu takriri kabul ede
lim. Ve Meclisin getirmiş olduğu 12 nci mad
de gayet yerindedir. Demokratik niza.ına uy
gun ve bu ahengi teşkilâta çok daha iyi sağlı-
yaeaktır. Bunun aksi, arz ettiğim gibi, mer
keziyetçilik sistemini doğuracaktır ve merkez
lerin tahakkümünü artıracaktır. Hürmetle
rimle. 1 

BAŞKAN - - »Sayın (Ki/ey buyurun. 
BAKI GÜZEY (Bursa) - - Muhterem Bal

kan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu I 
maddelerin yalnız millî 'bakiyeden artan oyla
rın, üçte birlerin doğrudan doğruya parti ge- I 
nel merkezlerine verilmesi noktasından değil 
bir başka açıdan da tetkik etmek istiyorum. 
Şimdi bunda iki Ihusus var. Birisi millî bakiye
de kazanamıyan veyahut da millî bakiyeye terk 
edilmiş olan adaylardan üçte birinin parti genel 
merkezlerince tesbiti meselesi. Bu, esas itiba
riyle doğru olsa dahi, bu sistem kabul edilmiş 
dahi olsa, bunun mesnedi olan noktada bir hak
sızlık vardır. O da şu: Senatoda da aynı şe
kilde millî bakiye sistemi tatbik edilecek. Tat
bik edilince foir senatörü olan, bütün vilâyetler
de, bir senatörlüğü kazanmaya imkân yoktur-. 
Mutlaka millî bakiyeye gidecek ama, burada I 
bir başka maddede böyle gitmiş olan tele yer
lerdeki her ne kadar millî bakiyeye dâhil ise-de I 
oradaki ekseriyeti almış olan kazanaeaksa da ; I 
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bu üçte birlerin hesabında bunlar da millî ba
kiye olarak hesabedilecek, fakat bunlardan 
teşkilâta verilmiş olacak, üçte bir ııisbeti böy
lece haklı olarak seçimi kazanmış olan kimse
lerin adedlerinin birbirinin üzerine binmesinden 
hakikaten bir kısmı kaybetmiş olacaktır. Bi
naenaleyh, sistemin esasında bir haksızlık mev
cuttur. Şimdi sayın sözcü dediler ki ; üçte 
birler nispî temsilin mahzurlarını bertaraf eder. 
Benim noktai nazarımca mahzurları bertaraf 
etmek değil, bilâkis birli olan yerlerde yeni 
mahzurlar meydana, çıkmakta.. Bu mahzurlar 
dolayısiyle de haklı olarak seçim ki, Senato se
çimleri daha evvelce de bundan evvel Anayasa 
ihükümlerine göre ekseriyet usulü idi. B u ek
seriyet usulünden bir defa nispî temsile gittik
ten sonra ve hakikaten, o haklılık veya haksız
lık meselesi münakaşa edilmiştir. Seçim Kanu
nu, nispî seçim meselesinde, ilgili değişiklik 
yapılırken Senatoda münakaşa edilmiştir. Fa
kat ondan sonra millî bakiyeye de Senatonun 
dâhil olması ayrıca hem Senatoda birlik olan 
yerlerde, bir senatörü olan yerlerde bunların 
dahi seçilmemesini doğurmaktan başka ge
nel merkezleri cimrine de diyelim ki; 20 tane 
boş varsa bundan yedi tanesi hesaplanacak. 
(jiinkü heyeti um ilmiyesi itibariyle millî baki
yeden 40 tane çıkmıştır. 20 tanesi hesabedil-
mek suretiyle ne olacak 20 si kazanmış 
olacak. .'!!) un üçte biri vardır; t o. 1-'5 tanesini 
genel merkez alacak. 7 tanesini bu l-'5 ün için
den kazanacak. Ve böylece bir mahzur daha 
meydana geliyor. Esasen haksızlık bundan 
doğmaktadır. Onun içindir ki, İlendeniz aynı 
şekilde .12 nci maddenin, komisyonun kabul et
tiği maddenin tasvibedilmemesmi teklif ediyo
rum. Çünkü esas itibariyle komisyonun karar
larına da bakarsak, komisyon kararlarında 
dörte üç kişi muhaliftir. Yani (komisyon kara
rı mutlak ekseriyetle kabul edilmiş mahiyeti ta
şımakta ise de bâzı arkadaşlarımızın bu komis
yonun üyesi, müspet olan arkadaşlarımızdan 
isticvap ettiğim kanaatlerine dayanarak söylü
yorum, ekseriyet itibariyle bu madde; kabul 
edilmemiş sayılması ieabeder. Onun içindir ki, 
komisyonun kabul etmiş olduğu maddenin red
di ile Meclisin getirdiği daha haklı bir usulü 
kabul etmenizi ve teklifime iltifat göstermenizi 
istirham ederim. 

! fürnıeilerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ra

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
•'fendim, benden önce konuşan arkadaşlarıma 
tamamen iltihak ediyorum ve ben de diyorum 
ki; Meclisten gelen madde muvafıktır. Zaten 
komisyonun yapmış olduğu müzakerelerde ko
misyon- üyeleri arasında da komisyonun almış 
olduğu bu karara iltifat etmiyen arkadaşlar 
fazlaca idi. " Şimdi bu millî bakiye sistemi zaten 
Secim Kanununa bir kambur getirdi. Bu kam
bura başka bir kambur yüklemek olacak. l/.'l 
tanımak, yazmak, bozmak gibi meselelerle Se
çim Kanununu alabildiğine muğlak 'bale getir
mek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Âde
ta bu Seçim Kanununu tatbik edecek kimsele
rin tefsir yapması için allama olmaları gereke
cek gibime geliyor. Böyle kolay kolay, okun
duğu zaman maddelerin anlaşılmasına imkân ve 
ihtimal olmıyaeağı şekle getirmek için ne müm
inime âdeta bu yola tevessül edilmiş gibidir. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu genel mer
kezlere, parti üst kademelerine, daha önce, za
ten bir hak, % 5 bir hak tanınmıştı. Bu kanun
da da millî bakiyenin 1/3 nü tanımak gibi bir 
yola gitmek, arkadaşlarımın ifade ettiği gibi. 
bir haksızlık ve manasızlık olacaktır. Millet 
Meclisinde tesbit edilirken gayet güzel düşü
nülmüş, farzı muhal bir partiye 15 kişilik kon
tenjan düşer. Bu 15 kişilik kontenjanı almış 
oldukları oya göre sıra ile vermek en haklı bir 
muamele olur. Ama, hayır öyle olmıyacak 
bunların 10 tanesi almış oldukları oylara göre 
sıralanacak. Beş tanesini genel merkeze yaza
cak. Grenci merkez nasıl tensibederse bu şahıs 
milletvekili seçilmiş veya ileride senatör seçil
miş sayılacak. Böyle bir düşünce bence seçime 
yeni yeni usuller katmak suretiyle seçimleri da
ha muğlak hale getirmekten başka bir şeye va
ramamaktadır. Aslında genel merkeze tanınan 
kontenjanların şimdiye kadar Türkiye'de ica-
bet.tiği şekilde kullanıldığını görmedik. Bütün 
partilerde nasıl konmuştur, nasıl kullanılır? 
Bu hepimizin malumudur. Bunun üzerinde dur
maya değmez. 

Onun için buna muhalifim. Üçüncü ve be
şinci bendlerin aynen Millet Meclisinden geldi
ği şekilde kabul edilmesini arz ediyorum. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
SAtM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, bu 12 nci madde komisyonda müzakere 
edildiği sırada muhalif kalmıştım. Bunun se
bebini kısaca özetliyeeeğim. 

Bir defa seçimlere girerken genel merkezle
re muayyen bir kontenjan tanınmaktadır. Bun
lar yoklamaya girmeden listenin başlarını işgal 
ederler, seçime katılırlar yani evvelâ yoklama
ya katılıp bilâhara seçim mücadelesini yaptık
tan sonra Millî Bakiye Kanunu ile, millî bakiye 
seviyesi 20 bin olan bir yeri nazarı itibara alır
sak 19 500 le millî bakiyeye kalan bir aday bu 
sistemi kabul ettiğimiz zaman yoklamaya gir
miş kaybetmiş, seçime girmiş kaybetmiş, hattâ 
emsaline nazaran en düşük reyi almışsa dahi ge
nel merkezlerin tasvibi ile senatör veya millet
vekili seçilebilmek hakkı iktisabetmektedir. Bi
naenaleyh, böyle anormal bir durumu yani se
çilmemiş kişiyi, yoklamayı kazanmamış kişiyi 
kendisinden çok oy alanlara nazaran seçilmiş 
gibi göstermek hakkından bu komisyon tadilâ
tına iltifat edilmemesini ve bunun verilen öner
geler mucibince aynen Millet Meclisi metni gibi 
tamamen metinden çıkarılmasına iltifatınızı 
bilhassa rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Muh

terem arkadaşlarım, benden evvel bu madde 
üzerinde görüşenlerden yalnız sayın sözcü müs
tesna hepsi aleyhinde konuştu. Maddenin tasa
rıdan çıkarılmasını ve Millet Meclisince kabul 
edilen maddenin aynen kabul edilmesini istedi
ler. Bendeniz sözcünün müdafaa ettiği istika
mette müdafaa etmek istiyorum. Kanaatim bu
dur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, denemelerin 
ne şekilde yapıldığı malûmunuzdur. Hakikaten 
denemelerde haksızlık olmaktadır. Meselâ haki
katen denemede gayet haklı bir kimsedir; ça
lışır, partisine yararlı olmuştur. Fakat ilçe 
teşkilâtı, il teşkilâtı kurulurken delegelerin se
çiminde, partiye fazla faydalı olacak kimseler 
listenin başında yer işgal etmez. Daha ziyade 
partiye faydalı olmıyan, bunu af buyurun, fazla 
ki"v;;plpr listenin birinci, ikinci sırasında yer al
maktadırlar. Eğer, bendeniz bunu çok arzu edi-
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yordum, Kurucu Mecliste üzerinde kırkyediye 
karşı altmışüç oyla reddedilmişti, listeler yapı- j 
lirken karma liste yapılırsa denemede kazanan- j 
lar, ondan sonra liste yapmak suretiyle herkese • 
hak tanınırsa o zaman Umumi Heyet nazarında 
kimin haklı okluğu daha fazla meydana çıkar. 
Bin kişi ile yüz kişinin seçeceği elbette farklı 
olur. 

Şimdi karma liste olmadığına göre, en kıy
metli bir şahıs listenin altına düşmek ihtimali 
vardır. Bu şahsın bu partide bulunması, Par
lâmentoda bulunması muhakkak ki, o partinin 
çok büyük kazancı olmak ihtimali mevcuttur. 
Şimdi bunlar bir gerçektir. (Sağdan «Yüzde 
beş, yüzde beş var» sesleri) 

Şimdi denemiyi kazanmış Sayın Tevetoğlu 
listeye girmiş. Bunu listenin en sonundan ba
şına getirirseniz diğer arkadaşları da küstür
mek ihtimali vardır. Şimdi, birinci mesele bu. 
Benim şahsi kanaatim. 

İkinci mesele arkadaşlar; bir parti düşünün 
20 - 25 kişi aynı meslekten kimseler, maliyeci, 
hukukçu olur. Ekseriyetle bulunur. Fakat bu
nu kabul ettiğimiz takdirde muhterem arka
daşlarım şu Parlâmentoda her partide, bilhassa 
o partinin bünyesinde çeşitli meslek mensupları 
yer alırsa daha iyi olur. En basitti, grup namına 
feözcü yapılıHken çok Senatörü olan Adalet Par
tisi hakikaten dikkatli bir şekilde, isabetli grup 
sözcüsü seçerek, bu işi ehline vermekte lir. 
Şimdi küçük bir parti düşünün. Bu seçilmiş; 
fakat, muayyen bir zümre, olabilir de. Buna 
bu hakkı tanıdığınız takdirde kazanmayıp kuv
vetli bir maliyeci, kuvvetli bir iktisatçı, kuv
vetli bir maarifçi; yine o partinin bir elemanı 
o!ıan kimse kendi görüşünü, bu husustaki görü
şünü maliyeci ise, iktisatçı ise o partinin gö
rüşü ne ise bunu bihakkın müdafaa etmek kuv
vet ve kudretine sahibolur. Bir de bu yönden 
Zihni Betil Beyefendinin müdafaa ettiği şey 
gayet yerinde ve isabetli. Şimdi arkadaşlar, lis
tede yeri belli beş kişi veya altı kişi. Üç 
A. P. den, iki C. H. P. den, bir de millî baki
yeden. Şimdi listenin sonunda olan. hattâ 
bırakın verilmesi lâzmıgelen para vardır, bu 
seçimlerde zannederim öyle olmuştur, -bu para
yı dallvi vermemektedirler. Fakat Seçim Kanu
nuna göre bunu verecek başka mesel-e, "bu se
çimlerde verilmemiştir. Şimdi, bu kimselere bir 
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ümit kapısı açmak lâzımdır. O da da'ha çjok 
partisi için çalışır, çalışması ica'beder kanaatin
deyim. Ona bir ümit vermek lâzımdır. Her
kes ümitle yaşar. Bunu kabul etmezsek onun 
ümidi tamamen kırılmıştır. Ben ne kadar çalışır
sam çalışayım bana burada :bir ekmek yoktur 
diye düşünür. Halbuki burada onun için &z bir 
ümit görünse, hattâ yirminci dahi olsa muhak
kak bir ıgayret sarf eder, kanaatindeyim. Ben 
reyimi bu 'istikamette kullanacağım. Hürmetle
rimle. 

'BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir efendim. Altı kişi madde üzerinde ko
nuştu. Son söz Sayın Demir'm idi. 

Komisyon, madde üzerinde bir dailıa konuş,"-
malc arzu ederler mi efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — İki cümle ile mâruzâtta bu-
lunm/ak isterim efendim. 

BAŞKAN — İki kelime 
diın. 

ile, buyurun efen-

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BE
TİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar, görü
şümüzü biraz önceki konuşmam esnasında arz 
etmiştim. Söylediklerimi tekrarlamıyacağım. 
Yalnız komisyonda da üyelerin mühim bir kısmı 
buna muhalif kalmıştır, denildi. Komisyonda 
2 üye 12 nci maddeye muhalefet etmiştir. Bir 
üyenin daha muhalefeti gözükür. O da millî 
balr-T-den siyasi partilerin payına düşecek mil
letvekilliğinin tamamının merkez tarafından 
gösterilmesini teklif etmiş, bu sebeple 12 nci 
maddenin bu kısmına muhalif kalmıştır. Diğer
lerinin 12 nci maddeye muhalefetleri yoktur. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlar; bir iki 
cümle ile şu noktaya da temas etmek isterim; 
efendim siyasi partilerin merkezleri böyle bir 
kontenjan verildiği takdirde iyi kullanır mı, 
kullanmaz mı? Siyasi partilerin genel merkez
lerinin görecekleri birçok işler vardır. Bu isler 
arasında son derece önemli olanlar vardır. Son 
derece önemli olanları bir kontenjana verildiği 
takdirde sadece bu kontenjanın kullanılması ko
nusundan ibaret değildir. O halde siyasi parti 
genel merkezlerine gelecek kimselerin kendile
rine verilen, kendilerinden beklenilen işleri gö
recek yetkileri, maksatlara (fare, kullanacak 
ehliyette olmalarını temin etmeye esasen mec-
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burdur. Arkadaşlarımdan bâzıları nispî temsi- I 
lin aleyhinde ancak söylenebilecek bâzı husus
ları tasarıdaki bu hükmün kabul edilmemesi için 
gerekçe olarak ileri sürdüler. O ayrı bir konu 
bu ayrı bir konu. Önceki mâruzâtımı tekrar et
mek suretiyle ayrıca vaktinizi almak istemiyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, okutu
yorum. ı 

Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. 12 nci madde üzerin

de müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz olarak Sayın Erdoğan buyurunuz. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok muh

terem arkadaşlarım, deminden beri 12 nci madde 
üzerinde müzakere cereyan ediyor, kifayet de 
verildi, artık konuşmak da mümkün değil ka
naatimce. Bu madde tam mânasiyle vuzuha ka
vuşmuş delildir. Ve yine kanaatimi arz ediyo
rum; bu bir hissi sebebe istinadederek bu 
mecraya dökülmek istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ne isti
yor? Bu madde, kabul edilen millî bakiye sis
temi ile genel merkezlerde teraküm eden reyle
rin üçte iki nisbetini, Yüksek Seçim Kurulu 
kaç, mebusa, tekabül ediyorsa onu tâyin edecek. 
deriye kalan üçte bir nisbeti de genel merkezler 
bildirecek. Ve cenel merkezlerden üçte bir 
nisbetinin tekabül ettiği mebus adedi kadar 
isim istiyeeek. Muhterem arkadaşlarım, bu sis
tem daha evvel 53.3 sayılı Kanun bu değişme gel
meden evvel bu maddeyi aynen olduğu gibi 
kabul etmişti. Tek bir aykırı durum ile 00 mev
cuttan az mebus çıkaran partilere bu hak veril
miştir. Demekki bu, prensibolarak daha evvel 
kabul edilmiş olan bir husustur. Değiştirilmiş 
şekli ile kanun Millet Meclisinde görüşüldüğü 
vakit Halk Partili arkadaşlarım tarafından bu 
hakkın yani 1/3 nisbetinde genel merkezlere 
tanınmış hakkın bütün partilere teşmil edilmesi 
yolunda bir teklif vâki oldu. Bu teklif Millet 
Meclisinde kabul edilmedi. Eski sistem üzerin
de eskiden kabul edilen husus hakkında ısrar 
edilmesi şeklinde tecelli etti. Bunun üzerine 
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yine Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar ta
rafından verilmiş olan bir önerge ile bu hakkın 
tamamen ortadan kaldırılması teklifi her ne
dense o anda kabul edildi. Hiç sebep yok iken?. 
Sırrı Atalay arkadaşım diyor; gönül isterdi ki, 
o kanunun kabulünde kendisi Adalet Bakanı idi, 
burada onu müdafaa ediyordu. O vakit de 
«doğru değil» dese idiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, her ne sebeple 
olursa olsun, orada bu hak bütün partilerden 
alındı. 90 mebus çıkarsın çıkarmasın meselesi 
kalmadan bu hak kaldırıldı. Şimdi bu kanu
nun daha tatbikatta ne netice vereceği tesbit 
edilmeden, şu metin halinde iken, bir defa kabul 
ediliyor, hiçbir tatbikat görmeden kaldırılıyor. 
Bunun mânası nedir? Bunun mânası; bir his 
furyası içinde bu madde kabul edilmiştir, şek
linden başka türlü bir izah ve tefsir şekli akla 
gelmez. Bunu iyice tetkik edip mesnedini tâyin 
etmek mecburiyetindeyiz. Niçin bunu kabul 
ettik, niçin kaldırıyoruz? Bunun esaslı olarak 
tesbit edilmesi lâzım. Bir defa, bâzı arkadaş
larım iddia ettiler ki; genel merkezde şeflik 
sistemi falan gibi yollara götürür, gibi mahzur
ları vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biran için bunu ka
bul edelim. Üçte bir nisbeti genel kurullardan 
alındı. Kim tâyin edecek bunu, üçte bir de üç
te iki ilâve edilmek suretiyle? Pek tabiî ola
rak Yüksek Seçim Kurulu. Binaenaleyh, aynı 
liste içinde kazanmış olan reylerin neticesinde 
tesbit edilmiş olan miktar kadar mebusu ya 
Yüksek Seçim Kurulu tesbit edecek, yahut da 
üçte bir nisbetinde genel kurullar tesbit edecek. 
Park burada kendisini gösteriyor. Üçte iki nis
beti zaten Yüksek Seçim Kurulu tesbit ediyor. 
Bunun geriye kalan üçte bir kısmını da genel 
merkezlere veriyoruz. Şimdi meselenin çözüm 
noktası burada. Bu çözülürse ortada mesele 
kalmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; ] /3 miktar 
Tiicin genel merkezlere veriliyor? Bunun bir 
esprisi vardır. Niçin yüzde 5 nisbetinde dene
meye girmediği halde, genel merkezlere liste
nin başına, istediği yere aday gösterme hak
kını veriyoruz da burada seçime girmiş, seçi
min bütün meşakkatini çekmiş olan kimseler 
arasında genel merkeze 1/3 nisbetinde bir hak
kı kullanmasına müsaade etmiyoruz? Şimdi 
% 5 nisbetindeki... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, hatibin sözüne mü

dahale etmeyiniz. 
AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — İstedik

leri kadar müdahale etsinler efendim. Bizim fi
kirlerimiz üzerinde onların bir tesiri olmaz. Bu
nu bilmeleri ieabeder. 

Hiçbir şekilde seçime girmemiş olması tah
tında dahi genel mezkeze listede yüzde 5 iste
diği yere koyma hakkı tanıyoruz da, listeye 
girmiş, seçim meşakkati çekmiş olan kimseler 
arasında üçte bir nisbetinde genel merkezlere 
bu hakkın tanınmasında sakınca görüyoruz? 
İşte bu nokta anlaşılmıyor. Bunun izahı yapıl
saydı, biz de tatmin edilirdik ve bunun icabı ne 
ise o yolda rey ve mütalâada bulunurduk. Bu 
izahsız kaldı. Muhterem komisyon sözcüsü ar
kadaşım, bu ciheti gayet veciz bir şekilde izah 
ettikleri içindir ki ; bendeniz bunu bir kere da
ha tekrar etmekten içtinabederim. Demin ko
misyon sözcüsü arkadaşımın izah ettiği sebep
lere bendeniz de iştirak ederek, bunu diyebili
rim ki; o liste içerisinde beşinci, altıncı sırada 
kalmış olan kimselerin, birinci, ikinci gibi, 
birinci sıradaki arkadaşlar gibi çalışmalarını 
temin maksadına matuf bir sebep dolayısiylc 
bu madde getirilmiş olabilir. Bu prensip tama
men buna istinadetmiş değildir. Bunun bir un
suru olabilir. Bunun birtakım unsurları, birta
kım faydaları vardır. Mahzurları ile faydala
rını karşılaştırdığımız takdirde ben şaüısan bu 
üete bir nisbetlerin genel kurullara verilmesinin 
taraftarıyım. Bunu arz ederim. Bu üçte bir 
nisbeti Yüksek Seçim Kuruluna verdiğimiz tak
dirde üçte bir nisbeti ilâve etmek suretiyle Yük
sek Seçim Kurulu bunu zaten yapacaktır. Bu 
itibarla bunun genel merkezlere verilmesinde 
bir sakınca bendeniz görmüyorum. Kaldı ki, 
şimdi muhterem Adalet Partili arkadaşlarıma 
bir hususu hatırlatmak isterim. Son 4 ncü Koa
lisyon yapıldığı vakit.... 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, müddetiniz 
dolmuştur. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim, 4'ncü Koalisyon yapıldığı vakit bu 
hususta Koalisyon partilerinin bir mutabakatı 
vardı, btınu hatırlatmak isterim. Maddenin, ko
misyonun getirdiği şekilde kabul edilmesini, bu 
hususa iltifat edilmesini istirham ederim. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Efendim takrirler vardır, oku

tuyorum. 
Başkanlığa, 

12 nci maddenin Millet Meclisinin kabul et
tiği esas üzerinden müzakereye tabi tutulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

Y üksek Başkanlığa 
12 nci maddenin Millet Meclisi metninin ka

bulünü arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Baki Güzey 

Başkanlığa 
12 nei maddenin Millet Meclisinden gelen 

metin şeklinde kabulünü, tadilen teklif ederim. 
Eskişehir 

(')mor Ucuza I 

«Madde 12. •-- Millel vekili Seçimi Kanunu
nun X) neti maddesinin (O) fıkrasının :> ve 5 nei 
beıtdleri kaldırılmıştır.» 

(Hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunca 

kabul olunan 12 nci madde, antidemokratik ol
duğundan, Millet Meclisince kabul olunan 12 nei 
maddenin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Osman. Alihocagil 

Yüksek Başkanlığa 
Metin matbaaya verilirken 5 nci bend unu

tulmuştur. Bu itibarla ekli 5 nci bendin metne 
eklenmesini ve f> uci bend olarak tasarıda yer 
alan ibareye de (i bend numarası verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Geçişi Komisyon Sözcüsü 
Tokat 

Zihni Betil 

«5. işini «('•» fıkrası hükümlerinin, uygu
lanması, siyasi partilerin genel merkezlerindeki 
yetkili organın kanun, parti tüzüğü Are genel 
kongre kararı uyarınca gösterebilecekleri aday 
sayısının aşılmış olduğu tarzında yorumlana
maz.» 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Anlaşılması için 
bir daha okunmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Gerektiğinde bir daha okuna-
caklır efendim, zaten oylamadan evvel, efendim. 
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Seçimlerle ilgili kanun tasarısının açık oyla

ma neticelerini arz ediyorum: Birinci madde
ye, 105 sayın üye iştirak etmiş 101 kabul 1 ret, 
3 çekinser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

3 ncü maddenin, açik oylamasına 99 sayın 
üye katılmış, 99 kabul, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

4 ncü maddenin açık oylamasına 104 sayın 
üye iştirak etmiş, 104 kabul oy çıkmış, salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

7 nci maddenin açık oylamasına .104 sayın 
üye katılmış, 104 kabul olup, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

9 ncu maddenin açık oylamasına 91 sayın 
üye katılmış olup, 89 kabul 8 ret olup salt ço
ğunluk sağlanmıştır. 

10 ncu maddenin açık oylamasına 99 sayın 
üye katılmış olup, 93 kabul olup, salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

12 nci maddenin oylaması hakkında bir 
açık oylama takriri gelmiştir. Tâdil teklifi 
hakkında mı, ne hakkında olduğu tasrih edilmi
yor. Tâdil tekliflerini işari oyla halledeceğiz, 
bilâhara esas metni. Sayın Kalpaklıoğlu, Sa-

3. — YOB 3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN •— Çoğunluğumuz kalmadığı ve 

vaktin de saat 18.00 e gelmiş bulunması hasebiyle, 
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ynı Güzey, Sayın Alihocagil ve Sayın Ömer 
Ucuzal'ın teklifleri Millet Meclisi metninin ka
bulü mahiyetinde ve aynıdır. 

SIRRI ATALAY * (Kars) — Millet Meclisi 
metni yok, komisyon maddesinin aynıdır, Millet 
Meclisi maddesi yoktur... 

BAŞKAN — Madde 12 Milletvekili Seçimi 
Kanununun 33 ncü maddesinin (C) fıkrasının 
üç ve dördüncü bendleri kaldırılmıştır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkanım, Sayın Ucuzal'ın takriri ııslüle uygun 
oylanacak mahiyette bir takrirdir. 

BAŞKAN — Diğer takrir sahipleri katılı
yorlar mı1? 

HÜSEYİN K ALP ARLI OÖ Ll (Ka yseri) — 
Evet. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Evet efendim. 
BAŞKAN —- Sayın Ucuza!'m takririni tek

rar okutuyorum. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Usul 

hakkında yerimden mâruzâtta bulunayım. 
BAŞKAN — Onu arz ettim. Takrirle ekseri

yet olmadığı beyan edilemez. (Beş kişi oldu 
sesleri) Tamam beş sayın üye kalkmıştır. Yok-
I a m a ya pt ırıyoru m. 

fi Temmuz 1965 saat 15.00 t e toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,05 
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Secinılerle ilgili k a n u n l a r ı n bâzı hükümler in in değişt ir i lmesi ve bu k a n u n l a r a bâzı hükümler 

lenmesi h a k k ı n d a k a n u n tasar ıs ının 1 nci maddesine veri len oy l a ım sonucu 

(Sal t çoğunluk sağlanmıştır . ) 

T A E Î Î Ü Y E L E R 
Ekrem Acuner 
Ref et Aksoyoğl u 
Mucip A tak i; 
Emanullah Çelebi 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Ozdilek 
8e!âhat!in ö z g ü r 
\! *v 11 ni ef Şokt'&u ÖzU iı y 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
('Salip Afşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmax înce-

Celâl Tevfik Karasa-
pilli 

A C R İ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
R-ifîi! U tker 

ibrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikre t Tıırhangil 

B A L I K E S İ R 
Nejat Sarlıcah 

ü y e «tt^ım 184 
Oy vereii^-r 105 

Kabul edeute-r 101 
Reddedenler 1 
Çekınsev'hrr 3 

Oya kat ı lmıyaniar 7 7 
Açık üye l ' ku r ; 2 

/Kahuî edenler/ 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhao-
oğlıı 

BOLÜ 
Rahmi Arıkau 

BURSA 
llısau Sabri Çağlayan 
gil 
Cahit O n a r 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUH 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal en k 

D E N İ Z L İ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru! 

DİYARBAKIR 
Azmi E n I «-.aran 

E D İ R N E 
Tahsin P»nnysjo{>hi 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp I la tunoğhı 
Edip Sonu in oğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
(îavsi Uça^ök 
Ömer Ucuzal 

G A Z İ A N T E P 
Zeki İslâm 

HATAY 
M. Enver Bahadırl ı 

Î Ç E L 
Cavit Tevfik Okyayu;-; 
i'alıp Özdolay 

İS T A N B U L 
Mebrure Aksoley 
S evir et Akyürek 
0 . Zeki (lümüşoğlu 
Rıfat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

IZMIR 
İzzet Birand 
Millisi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusre t Tuna 

K A Y S E R İ 
Hüsnü I)ikeelİ£Ü 
Hüseyin Kalpa khoğlu 

K I R K L A R E L İ 
Ahmet Naci A n 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Ohnz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etcm Erdinç 

M A L A T Y A 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
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- »rimn Süersan 
MARAŞ 

'-emip Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdur rahman Ba- •ar 

MUĞLA 
Haldun Menleîjfv.L'i» 

N E V Ş E H İ R 
I. S. Arasaffun 

NÎGDE 
Kudret Bayhaft 
İzzet Gener 

ÖRDÜ 
Şevket Koksal 
Zeki Kumnılii 

RÎZE 
Osman Meedi A »-un 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isı tan 
Fethi Teve tocu 

SÎ ÎRT 
Abdurrahman Ka v;>i-

S l N O P 
Suphi Battır 

S İVAS 
Ziya Önder 
ÎTUJIIHİ Söylemezedir 

T E K İ R D A Ğ 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Ali Al tuntaş 
Zihni Betil 



TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ i 
Mehmet Ali Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
K Timil Karavelioğlu 
(i. ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
-Vîkı Uiay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp öııal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim. Hancıoglu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğhı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
f" İSTI ar. Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
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UŞAK 

Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmar 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEI 
Cevat A çıka 1ın 
Muzaffer Alankuş 

[Reddeden] 
ÇANAKKALE 

Nah it Al tan 
IÇekinserlerJ 

İZMİR 
Enis Kansıı 

KONYA 
Ahmet Onar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kik 

[Oya kattlmıyanlar] 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Salı r i Topçu oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Rakı Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DlYARBAKTR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehiıi et İzm en 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
lîalit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan ( t Ü.) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Ömer Liıtfi Bozca!ı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

Amil Artus 
1 Tasan A takan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadr 
Rakip Üner 

ı 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SIVAS 
Ahmet ÇekemoğJu 
Kifat Öçten 

URFA 
Vasfi Gerger 
Ksat Mahmut Karakurf 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tpvfik Tn/»i 

1 CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Sahir Knmt.lnoğîu 
Neeati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikleri 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Seçimlerle ilgili kanunların Kâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABtî ÜYELER 
Ekreın Aeuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
ümanuilah Çelebi 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Irıce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BÎTLtS 
Ziya Şeref hanoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankfüi 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Al ta u 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp TTatunoğltı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki Tslâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adah 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

ÎZMÎR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NIGDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Riza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş -

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

TABU ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHtSAR 
Basım Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi A^ırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Sabit. Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELE* 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 

(Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansruoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim O i ray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Nizamettin özerül 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen 

GÜMÜŞANE 
HalH Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi lîozeah 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Ata I ay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (t.) 
Muhittin Kılıç 
(Bş'k.V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik TTlusny 

MARDÎN 
Abdülkpn'm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

lAçık üyelikler] 
istanbul 1 

Basan A takan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Ragıp Öner 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrıılu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karaknrt 

YOZGAT 
tsmail Yoşilvurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înoi 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kumtluoğhı 
Nadir Nadi 
N^pati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

î'ekirdağ 

Y'kûn 

. . • ~ » » © « •«•• 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ref et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 
Uelâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
M3ansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
104 
104 

0 
o 

78 
2 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

edenler] 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Altça 
î. Etem. Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
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Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muaaffer Yurdakuler 

(î.) 
ADANA 

Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 
&FYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cövat Acıkalım 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (İ.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet tzmen 

[Oya katılmtyanlar] 
GÜMÜŞANE 

Haliıt Zarbım 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (İ. Ü.) 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik TJlusoy 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mualiâ Akarca 

MUŞ 
Isa Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

URFA 
Yasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati öadeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyeliklerj 
İstanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 7 nci maddesine verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanuDah Çelebi 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa
ldan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Iviansur TJîusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangi] 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nihat Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâi Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavît Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 

Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpak]ıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

M AR AŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

TABtt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdafculer 
(t) 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp (kral 

ADrYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiruğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 

Âmil Aıtus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 

[Oya katilmvyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topguoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
g iUB. ) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamefttin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü. 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Muhittin Kılıç 
0Ba$k. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

Osman Kök&al 
Nadir Nadi 
Ragıp Uner 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MANİSA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
SaMr Kurutluoğlu 
Necati ö k e n i z 
N. Zerin Tüeün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katıknıyanlar 
Aşık üyelik 

184 
97 
89 

8 
0 

85 
2 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎ! ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Galip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâi Tevfife Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi TJçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

ÎÇEL 
TaMp özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

edenler] 
IZMlR 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Ozeraemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söyleanezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUHMURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

O : 1 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet UnaJdı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğhı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Salbit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 

[Oya kaülmıyanlar] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (1.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (İ.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı • 

ÇORUM 
Mâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifst Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumra]i (İ.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdüîkerlm Saraçoğlu 

[Acık üyelikler] 
istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 

SAMSUN 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğhı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 
N. Zerin Tüzim 
Âdil Ünlü 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler ek

lenmesi hakkında kanun tasarısının 10 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O''Kan 
Fahri özdilek 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Rifat Etker 

İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Ceınıp Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rl er 
Oya satıl mıy ani ar 

Açık üyelikler 

184 
99 
99 

0 
0 

83 
o 

BÎTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğlu 

[Kabul edenler] 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kuınrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇtLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (I.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
AMeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırra Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 

Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdı"lkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
S ahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yeldin 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

110 NCU BİRLEŞİM 

5 . 7 . 1965 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 

Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞMR 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
ı. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü

kümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/841; Cumhuriyet Senatosu 
İ/561) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 29 . 7 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 saydı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/638; Cum
huriyet Senatosu 1/547) (S. Sayısı : 644) [Da

ğıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
11 . 8 . 1965) (Ret) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1964 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8) 
(S. Sayısı : 650) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1965] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1964 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/9) (S. 
Sayısı : 651) [Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1965] 

4. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık, 1964 ve Ocak, Şubat 1965 ayla
rına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/10) (S. Sayısı : 652) [Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1965] 

2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka

nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu
riyet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) [Da

ğıtma tarihi : 24 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1965) 



3. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1965] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) [Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965] 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlâmentosu Heyeti tarafın

dan, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 

2 — 
! kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarının Millet 
I Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
I Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec-
I lisi 1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. 
| Sayısı : 661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 
l 

| 6. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri-
j kası tamirhanesine ait kerpiç, binada 26 .1 .1949 
! gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 

doğan alacağın affı hakkındaki kanun teklifinin 
i Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu

riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
| ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec-
! lisi 2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sa-
j yısı : 660) [ağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] 

J X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, 
i Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin 
I Statütüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mek

tupların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
j dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
i edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
ı Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/166; Cum-
| huriyet Senatosu 1/566) (S. Sayısı : 662) [Da-
'' ğıtma tarihi : 1 . 7 . 1965] 


