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CUMHURIYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

78 nci Birleşim 

26 . 6 . 1973 Sah 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

I. — Geçen tutanak özeti 738:740 

II. — Gelen kâğıtlar 740 

III. — Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları 741 

1 — Bütec ve Plân Komisyonu Başkan
lığının, Türk Uçak Sanayii Anonim Or
taklığı Kanunu tasarısının havale edilmiş 
olduğu komisyonlardan alınacak üçer 
üyeden kurulacak bir igeçici komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi (1/231, 
3/337) 

IV. — Görüşülen İşler 741 
1. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı 

Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 'kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu içişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi: 
1/798; C. Senatosu : 1/224; (S. Sayısı : 
307) 741,825:826 

2 — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanununun 36 ııeı maddesine bir 

Sayfa 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Malî ve 
iktisadî işler ve Bütçe ve Plân koımisyon-
larından 3'er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (M. Meclini : 
1/825; C. Senatosu : 1/229) (S. Sayısı : 
311) 742:743 

3. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine. 
bir fıkra ve bu kamuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisintce kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu içişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/855; C. Senatosu : 2/58) (S. Sayısı : 
308) 743,748 :829 :830 

4. — Bâzı orman suçlarının affına ve 
bunlardan mütevellit idare, şahsî hakları
nın düşürülmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ratporu (M. Meclisi : 2/641; 
C. Senatosu : 2/62) (,S. Sayısı : 313) 748: 

725,827:828 
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Sayfa 
5 . - 2 Mart 1972 •gün ve 1569 sayılı 

Kanunla 1973 yılına ertelenmiş bulunan 
Mahallî İdare seçimlerinin yeniden düzen
lenmesi hakkında kanun tasansram Mil
let Meclisince kabul olunan metni ev Cum
huriyet Senatosu içişleri, Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân Komisyonundan 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulanı Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi : 1/838; C. 
Senatosu : 1/230) (iS. 'Sayısı : 312) 752:766 

6 _ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan geçici komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/682; C. Senatosu : 
2/61) (S. Sayısı : 310) 766:767 

7. — SiVasî Partiler Kanunu ile, seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi, bâzı hükümlerin kaldırıl
ması ve bu (kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 

5'er üye alınmak suretiyle kurulan geçici 
komisyon raporu (M. Meclisi : 2/904; 
C. Senatosu : 2/60) (S. Sayısı : 309) 767: 

819,831 :B32 
8 — Türk Uçak Sanayii Anonim Or

taklığı kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadı işler, Anayasa vo 
Adalet, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân 
Komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/803; C. Senatosu : 1/231) (S. 
Sayısı : 315) ' 819:820 

V. — Sorular ve Cevaplar 820 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 820 
1 — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya' 
dan gelen Türk işçilerinin gümrük mua
melelerine dair soru önergesi ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş'm yazılı 
cevabı (7/121) 820:823 

2 —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligii'in, İncesu İlçesine 
her yıl zarar veren sel baskınlarını önle
mek için bir baraj yapımının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/126} 823:824 

Birinci Oturum 
İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Komisyon 

Başkanlığına Gaziantep Senatörü İbrahim Tevfiık 
Kutlar'm seçildiğine dair tezkeresi Genel Kuru
lun (bilgisine sunuldu. 

İçişleri Bakanı Mukadder Özteıkin'in, 2 Mart 
1972 gün ve 1569 sayılı Kanımla 1973 yılına er-
telenmıiş bulunan Mahallî İdare seçimlerinin ye
niden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 
Siyasî Partiler Kanununu görüşen Geçici Ko
misyona havalesine dair önergesi kabul olundu. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarısının 
(S. Sayısı : 280) tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda tasarının kanunlaştığı bil
dirildi. 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

| Üniversite Personel Kanunu tasarısının (S. 
Sayısı : 288) öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
onaylanarak, .maddeleri kabul olundu. 

'•Saat 14.30'da toplanılmak -üzere Birleşime 
saat 13,00'te ara verildi. 

tkinci Oturum 
Üniversite personel kanunu tasarısının (S. 

sayısı : 288) tümü .açık oya sunuldu; oyların 
ayrımı sonucunda tasarının kanunlaştığı bildi
rildi. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 ne i 
maddecinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın (S. Sayısı •: 292) öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi onaylanarak, maddeleri ve tümü ka
bul olundu; kanunlaştığı bildir ildi. 
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Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici si
lâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanerasının 
yasaklanması ve Uranların imhasına ilişkin Söz-
leşnıeınin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında (ıS. Sayısı : 300) ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i!e Helanda 
Kıratlığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırması 
Anlaşmasının onaylannM.smm uygun bulunduğu 
hakkında (S. Sayısı : 301) ; 

Dünya Turizm Teşkil â.tı Tüzüğünün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair (S. Sayısı : 
302) ; 

Asgari ücret tespiti usulleri ihdası hakkın da 
26 sayılı Milletlerarası Çalışma ' Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (S. 
Sayısı : 303) ; 

Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 
taıühinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna, dair 
('S. Sayısı : 304); 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Güm
rük: Kolaylıkları iSözlcşmesi» ve eki «Turkıtik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici 
ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamı
zın uygun bulunduğu hakkında (.S. Sayısı : 395) 
kanun taasrılariinn gelen kâğıtlardan gün deme 
alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onay
lanarak, maddeleri kabul olundu ve tümleri açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonuç unda kanun
laştıkları bildirildi. 

İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 1312 sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
36 ncı .madosdme bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan alınacak üçer üyeden; 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir maıdde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
alınacak beşer üyeden kurulacak geçici komis
yonlarda görüşülmelerine 'dair tezkereleri kalbul 
olundu. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin cle-
ğiştiralımesi ve bu maddeye yeni bir bent eklen
mesi hakkında (S. Sayısı : 289) 

26 . 6 . 1073 O : 1 

52 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Ku-
' rulus ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
i 
I madde eklenmesine dair (S. Sayısı : 290) 
İ 5953 sayılı Basın •mesleğinde çalışanlarla ça-
İ lıştırılanlar arasındaki münasebetlerin tanzıiımi 
ı hakkımdaki Kanuna geçici bir madde eklenme-
| sine dair (!S. Sayısı : 291) kanun tasarılarının 
| ilneelk ve ivedilikle görüşülmeleri onaylanarak, 
j .maddeleri ve tümleri kabul olundu; kanunlaş

tıkları bildirildi. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş He
kimliği Yüksek Okulunun fakülte haline getiril
mesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verii-
merkıe dair 5219 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rımı (o. Sayısı : 295) ; 

Ege üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 
G953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (S. Sayısı : 
2-9Ö) ; 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısının (S. 
Sayısı : 297) ; Gelen Kağnılardan gündeme alı
nıp öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onaylana
rak, maddeleri ve tümleri kabul olundu; kanun
laştıkları bildirildi. 

Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk verdi-
mcei hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü mad
di "••"-simin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 20,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,02'de ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Veril

mesi! hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
maddeleri ve tümü kabul olundu; kanunlaştığı 
bildirildi. 

Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'mın, Dev-
lot Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri hakkında kanun tasarısının ön-

. çelik ve ivedilikle görüşülmesinle dair önerge
sinin oylanacağı sırada C. H. P. 11 beş üyenin 
ktemi üzerine yapılan yoklanıa sonuç unda ço
ğunluğun olmadığı anlaşıldığından, çoğunlu
ğun sağlanması ihtimaline binaen; 

Saat 21.30'da toplanılmak üzere Birleşime 
| saat 20,55'te ara verildi. 
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Dördüncü Oturum 
Devlet Güvenlik Mahkemelerimin Kuruluş 

ve Yargılama. Usulleri hakkında kanun tasarı
sının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onayla-
marak, ımaddellerli ve tümü kabul olundu; ka-
noınlaştığı bildirildi. 

2559 .sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair (S. Sayısı : 
299); 

Kümllik bildirme kanunu (S. Sayısı : 298) 
tasairılarmım ve 

Atatürk Orman Çiftliği afazisinden 167 dö
nüm beşyüz mıetrıekanelik kısmının Ankara Be
lediyesine satılması hakkında kanun teklifinin 
(>S. Sayısı : 306) gelen kâ'giitlardaaı gündeme 
alınıp öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri onay-
lamarak, maddeleri ve tümleri kabul olundu; 
kanunlaştıkları bildirildi. 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad-
•dielerinin kaldırılmasına dair kanun taisarısının 
(IS. Sayısı : 307) gelen kâğıtlardan (gündeme 

alınmış olup öncelik ve ivedilikle ^görüşülmesi 
onaylanarak »maddeleri kabul olundu ve tümü
nün gelecek birleşimde açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

A. P. ve C. G. P. Grup Başkanlıklarımın 
26 . 6 . 1973 iSalı günü saat 15,00'te toplanıl
masına dair önergesi kabul olundu. 

26 . 6 . 1973 Sah günü saat lo.OO t̂e toplanıl
mak üzere Birleşime (26 . 6 . 1973) saat 06,05'<te 
son verildi. 

Başkan Başkam 
Başikanvekili Başkanvefcili 

M. Zeren N. Mirkelâmoğlu 
Kâtip Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sivas 
B. tcok II. Öztürk 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Kâtip 
Komva 

İstanbul 
M. Aksoley 

O. N. Canpolat 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi : 1/803; C. Senatosu : 
1/231) (Malî ve İktisadî İşler, Anayasa ve Ada-' 
let, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) (Müddet : 2 gün) 

Raporlar 
2. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı

yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fık
ra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 2/855; C. Senatosu : 2/58) (S. Sayısı : 
308) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1973) 

3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulan geçici komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 2/682; C. Senatosu : 2/61) 
(S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 26.6.197^ 

4. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 
1/825; C. Senatosu : 1/229) (S. Sayısı : 311) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1973) 

5. — 2 Mart 1972 gün ve 1569 saydı Kanun
la 1973 yılma ertelenmiş bulunan Mahallî İdare Se
çimlerin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulalı Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/838; C. Senatosu : 1/230) 
(S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 26.6.1973) 

6. — Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsî haklarının düşü
rülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/641; C. Senatosu : 2/62) (S. Sayısı : 
313vı fDasıtma tarihi : 26 . 6 . 1973) 
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GELEN KÂĞITLARA EK 

Rapor 

1. — Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi bâzı hükümlerin kaldırılması ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 

teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye .alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon 
raporu (M. Meclisi : 2/904; C. Senatosu : 2/60) 
(iS. Sayısı : 309) ('Dağıtma tarihi : 26 . 6 .1973) 

»•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveküi Mehmlet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Mebrure Aksoley (istanbul) 

BAŞKAN — 78 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 27 .11 .1935 tarih ve 2852 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Savunma ve 

Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi : 1/798; C. Senatosu : 1/224) (S. Sayısı: 
307) (1) 

BAŞKAN — Açık oylamasına geçiyorum. 
Küre dolaştırılsın. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığı
nın, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ka
nunu tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan alınacak üçer üyeden kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
(1/231, 3/337) 

BAŞKAN 
rum.. 

Bir tezkere vardır, okutuyo-

Saym Başkanlığa 
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun 

tasarısı Millet Meclisinde görüşülüp, Cumhuri-

(1) 307 S. Sayılı basmayazı 25.6.1973 
tarihli 77 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

yet Senatosuna gelmiş bulunmaktadır. Havale 
edilmiş olduğu Malî ve İktisadî İşler, Anayasa 
ve Adalet, Millî Savunma ve Bütçe Plân ko
misyonlarından üçer üye alınmak suretiyle ge
çici bir komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanı 
Uşak Senatörü 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 741 — 
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IV. — GÖEÜŞÜLEN 

2. —• 1312 sayılı Türlüye Elektrik Kurumu 
Kanununun 36 ncı maddesine bîr fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri, Malî ve İktisadî İsler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/825; C. Senatosu : 1/229) (S. Sayısı : 
311) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yükspk Başkanlığa i 
311 sıra Sayılı 1312 sayılı Türkiye Elektrik | 

Kurumu Kanununun 36 neı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanunun bugünkü gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Nafiz Ergeneli 

BAŞKAN — 311 sıra Sayılı kanun tasarısı
nın gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdim en görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. 
kabul edilmiştir. 

İvedilikle göriişiinmesuıi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Önerge 
aleyhinde söz istiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oyladıktan sonra söylediniz, 
özür dilerim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Öner
genin lehinde ve aleyhinde söz isteyen olup ol
madığını sormadınız efendim. 

BAŞKAN — Her zaman sorulmaz biliyorsu
nuz. Siz söz istese idiniz, herhalde zatıâlinize tak-
dik ederdim; ama oyladım, özür diliyorum. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 311 S. Sayüı basnıayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

İŞLER (Devam) 

Tasarmnı tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini.... 
M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, geç kalıyorsunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz 

acele ediyorsunu, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Topaloğlu. 
M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu konu üzerinde şu yanı ile durmak is

t i y o r m Bu Gümrük Vergisinden bir muafiyet 
1 B u TEK için düşünmek mümfcün-

1 f t vap'^ğı kârı, ödemediği parayı ya-
t 1 "• kıık anmakta dır; fakat Çukurova 
^ J t k J S.'ııirı zaten 1312 sayılı Kanunun 
o ne: ve 30 ucu maddesine göre yeni teslisler 
yapması pek mümkün değildir. 175 ımilyon lira 
.ç:,? ı-ı.^ye ile 75 milyon lira kâr etmektedir. Bu-
md'r\ yaprlan kir in dirim, doğrudan doğruya da-
ğr'alan b: '• 'kâr üzerine 'munzam bir ilâve olur. 
E'namarevh, böyle bir kanunun Çukurova Elek
trik A. Ş.rnin dışında düşünü'mesiııi şahsan 
ta 's vir> e, d e' 'im. 

Bu hususta daha fazla söylenecek bir şey 
yoktur. 

'Saygılarımla. 

BkŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yak. i?Iaddrle-. e geçilmesini oylarınıza arz edi-
y raim. Kabul e-.lenler... Etmeyenler... Maddeile-
ı ? n'eçikraaar kabul edilmiştir. 

131.^ -yyk Tkıkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun 36 ncı niıaddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında kanun 'tasarısı 

Madde 1. — 15 . 7 . 1970 gün ve 1312 sa
yılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 
ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bu 
fıkra Çukurova Elektrik A. Ş. için de uygula-

Elck'trik enerjisi üretiminde kuüanılan akar
yakıtlar ('petrol ve müştakları ile Fuel - O il, 
mazot. motorin ve benzin dahil) hakkında 5237 
s ayık Kanunun 30 ncıı maddesi hükmü ile 410*9 
şavkı Kanunun 4/a bendi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
rayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi 'Oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
•edenler... Eltim ey enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanım yayımı tarihimde yü-
rüıllüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
cayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylan niza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar KııruHı yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen «ayın üye?.. Yo'k. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyomm. 
Kaib'Uİ edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. -— .15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fık
ra ve bu Kanıma geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
ve Bütçe -re Plân komisyondan raporlevı (M. 
Meclisi : 2/855.- C. Senatosu : 2/58) (S. Sayısı : 
308) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum:. 

Yüksek Başkanlığa 
308 Sıra sayıilı «15 . d . 1971 tarih ve 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesi
ne bir fjıkra ve bu kanuna geçici 'bir madde ek
lenmesine dair kanunun» bugünkü gelen kâğıt
lardan gündeme alınarak, öncelik ve ivedilikle 
görüşülfmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

M. Faik Atayurt 
NEJAT ıSARLIOALI (Balıkesir) — Önerge

nin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın -S arlı cali, öner

genin aleyhinde. 
NEJAT îSARLICALI. (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın üyieler; 
Cunıhuriyet Senatosunun tatille girmek üze

re olduğu bugünlerde ve en azından iki yıldan 

(1) 308 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

beri devam edegelen tatbikatta gündemlimiz de
vamlı surette sıra değiştlirme'ye tabi tutulmuş
tur. Her Salı günler1! Cumlhuriye Senatosunun 
sözılü sorulara ayrılmış görüşjmıe günleridir. Bu
na rağmen, her hafta Salı günleri gündem mad
desi üzerinde sırası ile görüşme açılmadan, ko
misyon başkanlarının ya da bakanların teklif
li eri ile tasarılar Ve tekliflerin ivedilik ve önce
likle görüşüCimeısıi öne alınım akta ve bu suretle 
sözlü sorular gÖTiüşülememektedir. 

Parlâmentonun sözlü soru, genel görüşme 
v: gensoru gibi icrayı murakabe organları ve 
ımılleri vardır. Yıllardan beri bu usuller uygu
lanmakta Ve âdeta sözlü sorulara cevap veril-
'•iK.mcîkte, bakanlar sözlü sorulara gerekli alâ
kayı ve öneimi vermemekte ve genel görüşmeler 
ide açılmamaktadır. 

Bu husus, hükümetlerin Meclislere karşı 
göstermek durumunda oldukları dikkat ve alâ
kanın noksan ve gayrî ciddî olduğunu gösterir. 

Şimdi, bugünkü 26 . 6 . 1973 tarihli gün
dem elimde. Bu gündemde 11 tane sözlü soru 
vardır. Bu sözlü sorular aylardan beri bu gün
demin içindedir ve bunlara bir türlü cevap al
mak imkânı elde edilememiştir. Şimdi, Meclis 
tatile girecek, Senato tatile girecek ve bu so
rular bu gündemin üzerinde kalacak ve cevap
sız bir durumda tarihe intikal edecektir. Biz 
burada yalnız tarihe intikal ettirelim diye ko
nuşmuyoruz ve Parlâmento görevi yapmıyoruz. 

Bu sorulardan bir tanesinin sahibi benim. 
Bu sorunun Senato Başkanlığına veriliş tarihi 
26 Temmuz 1971'dir. Yani, tam 23 ay olmuş
tur. Bu soru ile ben, elbette ki, murakabe 
vazifemi yaparak; «Eski Başbakan Süleyman 
Demirel'in kardeşleri Şevket Demirel ve Hacı 
Demirel'in hissedarı oldukları, İsparta'da ku
rulu Terakki Kollektif ile Orman Ürünleri En
tegre Sanayii Türk Anonim şirketlerine Avru
pa Yatırım Bankası kredisinden Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası aracılığıyla, Hükümet ga
rantisi altında açılan 1 200 000 dolarlık 7 yılı 
ödemesiz 20 sene vadeli ve % 4,5 faizli yatırım 
kredisiyle ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 
Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına tavassutunuzu saygılarımla rica 
ederim.» demişim, aradan 23 ay geçtiği halde 
bu soruya cevap alamamışım. Her Salı toplan
tısında ben soru sahibi olarak burada bulun-
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dum; ama alâkalı bakan bulunmadığı için so
ru ertelendi, ertelendi ve Senatonun kapana
cağı son iki günün içerisine kadar girdi. Bun
dan iki ay kadar önce zamanın Başbakanı Sa
yın Ferid Melen, burada iken, Senato Baş-
kanvekilimiz, kendisine «Cevap verecek misi
niz?» diye sorduğu vakit, «Maliye Bakanını gö
revlendirdim, Maliye Bakanı cevap verecek,» 
demiştir; ama o günden bu yana ne eski Mali
ye Bakanı, ne yeni Maliye Bakanı, ne eski 
haşlbakanlar, ne yeni Başjbakan bir senatörün 
murakabe görevini yerine getirmesine yardımcı 
olmamışlardır. Şimdi, Meclisler tatile girecek 
ve bu sorular böylece kâğıt üzerinde kalacak; 
ama bu dosyalar hiç şüphesiz kapanmayacak
tır. Bu dosya kapanmadan, özellikle teşriî ha
yatımızı en azından üç sene çok yakından ilgi
lendiren ve Sınaî Kalkınma Bankasıyla ilgili 
olarak açılan bu dosya kapanmadan ve bunların 
hesabı görülmeden bu Meclisleri nasıl tatile so
kacağız?... 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konu ile 
ilgili kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
faaliyetini bitirmiştir, yakıız bir tek imza nok
sandır diye raporu yazılımamış, gündeme alın
mamıştır. Bu yara böylece devam edip gide
mez ve Meclis bu dosyaları müzakere etmeden, 
karara bağlamadan asla tatile giremez. 

Sayın arkadaşlar, bir tarafta Ziraat Ban
kası kredileri yüzünden, Ziraat Bankasının 
yetkilileri Bankalar Kanununa aykırı hareket 
ettikleri için mahkemelerde sürüklenirken, öbür 
tarafta Ankara İmar Komisyonu üyeleri, İmar 
ve İskân Bakanlığı tarafından mahkemelere 
sevk edilmiş ve mahkemeleri görülmekte iken; 
bu dosyayı, zamanın Başbakanının adının ka
rıştığı bu dosyaları kapatmak ve silmek kabil 
değildir. 

O itibarla, bu takriri kabul etmeyeceksiniz; 
Hükümet gelecek, bütün bunlarda görüşünü 
ortaya koyacak, elbette ki, taraflar fikirleri
ni müdafaa edecek ve ondan sonra bizim de 
temenni ettiğimiz şekilde bu dosyalar tertemiz 
kapanıp tatile gitmek imkânını elde edeceğiz. 

Bir siyasî partinin genel başkanı, dokunul
mazlığınım kaldırılarak mahkemeye sevk edil
mesi için Millet Meclisi Başkanlığına müra
caat ederken; tahkikata açılan bu dosyaları ka
patmakta isabet yoktur. 

Komisyon başkanlarının, sayın bakanların 
bu konulara dikkatle eğilmelerini ve Meclisin 
murakabe görevini yapmasına engel olacak te
şebbüslerde bulunmamalarını tavsiye eder ve bu 
önergenin reddini saygılarımla rica ederim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Önergenin le
hinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisinin kesif bir faaliyetten sonra 
çıkarak Yüce Senatoya sevk etmiş bulunduğu 
çok mühim kanunları Yüce Senato, gece gün
düz demeden devamlı bir mesai ile görüşerek 
Türk Milletinin istifadesine sunma gayreti için
de bulunduğu bir sırada, Sayın Sarlıcalı'ının, 
«Gündemin 2 nci maddesinde bulunan, Tür
kiye Sınaî Kalkınma Bankası aracılığı ile veri
len kredilere dair Başbakandan sorduğum söz
lü sorum görüşülmeden Meclisler tatile gidemez. 
Bu kanunlar görüşülemez.» şeklindeki beyanı
nı yadırgadığımı ifade ederek sözlerime başla
mak istiyorum. 

Benim hatırladığım kadarıyla Sayın Sarlı-
ealı, Türkiye'de Sınaî Kalkınma Bankası ara
cılığı ile açılan krediler konusunu en iyi bilen 
arkadaşlarımızdan birisidir. Kendisiyle has
belkader 13 Numaralı Soruşturma Hazırlık Ko
misyonunda, 20 Numaralı Soruşturma Hazır
lık Komisyonunda birlikte hizmet gördüğüm 
için ifade ediyorum ki, Sayın Sarlıcalı, açılan 
kredilerin senetlerine yapıştırılan da/mga pulla
rının miktarına kadar bu konuları Türkiye'de 
en iyi bilen arkadaşlarımızdan birisidir. Bu id
dialarıma şahit olarak da, kendilerinin 13 Nu
maralı Soruşturma Komisyonu raporuna ver
dikleri muhalefet şerhlerini ve 20 Numaralı So
ruşturma Hazırlık Komisyonunun raporuna ver
miş oldukları muhalefet şerhlerini şahit olarak 
söylüyorum. 

Şimdi burada gaye nedir? Paarlâmeoıto ta
tile gitmek üzeredir. Bir partinin Genel Baş
kanına isnatlar yapmak suretiyle, vaktiyle ya
pılmış bulunan çirkin isnatları kaynatıp kay
natıp yeniden ortaya getirmek suretiyle birta
kım siyasî menfaatler temin edilmesi ise, bu 
doğru bir yol değildir. Parlâmento ve bilhas
sa Yüce Senato, memleketin yüksek meııfaat-
larıyla alâkalı, memlekete ferahlık getireceık* 
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huzursuzluğu kısmen giderecek birtakım ka
nunları müzakere ve münakaşa ederken, enine 
ve boyuna en ufak teferruatına kadar bilinen 
bâzı hususları yeniden ve tekraren bu kürsüde 
münakaşa ettirmenin, Sayın Sarlıcalı'ya ve 
temsil ettiği partiye ne kazandıracağını ben 
anlayamıyorum ve şunu ifade etmek istiyorum: 
Elbette ki, Sayın Sarlıcalı'nın murakabe hak
kı muhteremdir, elbette ki, Sayın Sarlıcalı'nın 
denetim hakkı muhteremdir; ama önergenin ve
rildiği günden bugüne kadar geçen süre zar
fında Sayın Sarlıcalı, önergesini takip etme
mişken, millet menfaatine çıkarılmak istenilen 
bâzı kanunların engellenmesi babında ve önü
müzdeki milletvekilleri seçiminde isnat ve ifti
ra kampanyasımı... 

ORHAN KOR (İzmir) — Bravo. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Bir miktar 
daha memleket sathına yaymak hiç kimseye 
fayda getirmeyecektir. Bu isnat ve iftira kam
panyasının memlekete yayılması sonunda ne gi-
hi hâdiselerin doğmuş olduğu, aziz Türk Mil
letinin malûmu hulunmaktadır. 

Bu itibarla ben, önergenin kabul edilerek, 
kanun tasarılarının ve tekliflerinin her şeye 
takdimen ve öncelikle görüşülmesi istikametin
de oy kullanılmasını istirham ediyorum. 

ıSaygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — 308 sıra sayılı kanun teklifinin 
gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... .Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon, yerlerini almıştır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 

arz ediyorum. Raporun 'okunmasını kabul eden-
ICT... Etmeyenler... Kabul edilme mistir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben, 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
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Teklif büyük bir boşluğu gidermektedir. Zi
ra;, emniyet mensupları, jandarma uzman ça
vuşları, mahalle bekçileri Sıkıyönetimini emlinde 
gece ve gündüz çalışırken bunlara hiçbir zaman 
fazla mesai ücreti verilmiyordu. 

Şimdi, müzakere ettiğimiz konuda bir, İçiş
leri Komisyonunun kabul etmiş olduğu metni bir 
de Bütçe ve Plân komisyonunun kabul ettiği 

• metni tetkik ettiğimiz zaman her ikisinde dıe 
esasa müessir bir hususun olmadığını görürüz. 
Zira, Bütçe ve Plân Komisyonunun kaibul etmiş 
olduğu metinde «fiilen gönev yaptıkları sürece» 
deniyor. Bu değişiklik ilk lahzada uygun gibi 
geliyor ise de, Millet Meclisinin kabul etmiş ol
duğu metni kabul eden İçişleri Komisyonunun 
madde metninde «sıkıyönetimin emrine giren» 
denmektedir. Bu haliyle sıkıyönetim emrine gi
ren kişilerin fiilen orada görev yaptıkları açık
ça meydandadır. Bu parayı ödeyecek maliye tem
silcileriyle yaptığım konuşmada, bana «Sıkıyö
netim emrine girenlerin de, orada görev yapan
ların da fiilen çalıştıkları sarahaten meydanda
dır,» dedikleri için bendeniz, rapor üzerindeki 
yapılan konuşmalarda İçişleri Komisyonunun 
kahul etmiş olduğu metnin esas alınarak, onun 
üzerinde müzakere yapılmasına ait bir önerge 
verdim, önergeme iltifat buyurukluğu takdirde, 
bu gibi kişilerin de biran önce sıkıyönetim hizmet 
samım alma imkânları sağlanacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka, söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddenin, İçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin üzerinden müzakereye alınmasına 
mütedair önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
308 Sıra sayılı 15 . '5 . 1971 tarih ve 1402 

sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesi
ne bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde •ek
lenmesi nıe dair kanun teklifinin İçişleri Komis
yonunun kahul etıtiği metnin müzakereye esas 
alınmasını arz ederim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine 'nin vermiş ol
duğu önergeyle Bütçe ve Plân Komisyonunun 
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değiştirmiş şeklini bırakarak, Millet Meclisin
den gelen şekliyle; yani İçişleri Komisyonunun 
kaibul ettiği şeklin müzakereye alınması talebe-
dilmıektediır. 

Hiikiimeit ve Komisyon katılıyor mu, bu öner
geye efendini? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTEKİN 
(Adana) — Senatonun takdirine bırakıyoruz. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan,, 
bizim komsiyon raporunun aleyhinde bir müta
lâa olması bakımından, biz de takdire bırakıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN •— Hükümet ve komisyon takdire 
bırakıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
'Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı nraddesıkıe 
aşağıdaki (d) fıkrası ve geçici madde eklenmiş
tir : 

d) Sıkıyönetim Komut anlığı emrine atanan 
veya sıkıyönetim komutanlığı emrinde görevlen
dirilen. Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları ile 
sıkıyönetim emrine giren görevli emniyet teşki
lâtı mensuplarına ve çarşı, mahalle bekçileri ile 
uzman jandarma çavuşlarına ilişik cetvelde gös-
teılilen yevmiye miktarı kadar «sıkıyönetim hiz
met zammı» ödenir. 

Jandarma subay ve as.sub ayların 1654 sayılı 
Kanunda gösterilen cetvel üzerinden sıkıyöne
tim zammı ödenir. 

Ödeme, damga resmi dışında herhangi bir 
vergiye tabi değildir. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin iç maddesi ola
rak bu fıkrayı ayrıca müzakereye alıyorum. 

(d) fıkrası üzerinde söz isteyen sayın üye'? 
Yok. 

Fıkrayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun 1 nci madde
sine göne 1971 malî yılı içinde ödenmesi gere-
iken sıkıyönetim hizmet zamları ve 1972 malî yıilı j 
hizmet zamları ile beraber 1973 malî yılı bütçe- | 

sunin ilgili bakanlıkların devlet mamurları ay
lıkları tertibinden defaten ödenir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde ile ilgili bir önerge var, tıakdiım edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
T 1 fıı Bütçe ve Plân Komisyonunca kabul 

c ""i t aşağıdaki ek maddenin ekien-
m ö / 

l) V 

kl'if ederiz. 

<• u n 

Hakkâri 
Necip Seyhan 

v r l _ T. B. M. M. «Emniyet sınıfı» 
1 ı i p . sıkıyönetim devanı ettiği sü-

t ^ T t iki madde hükümlerine göre 
T ı ^ U \\ eri hizmet karşılığı olarak «Sı-

ı h ^ et zammı ödenir,» 
ı " c iler hakkında yetkili merciler, 

C ı 1 ^ - .trsu ve Millet Meclisi Başkan-
ı h ı 
^ 4 ^̂  — önerge sahibi?.. Yok. 

r A Komisyon katılıyorlar mı efen-
1 O 

x Q « T ^ T T > 1 K A X I MUKADDER ÖZTE-
T i ' i — Katılmıyoruz. 

HT i m E M İ S Y O N U BAŞKANI İ. TEY-
T TT *p Gaziantep) — Katılmıyoruz. 

' x - Hükümet ve Komisyon katıl-

1 :at? alınmadın] oylarınıza arz 
t ıC edenler... Kabul etmeyenler... 

"" ) İm far iştir. 
1 n 1. daha önce kabul edilmiş otan 

1 t 1 "'M m geçiei madde ile birlikte... 
P L ^ RfP DE'CÎ ( tonsun) — Sayın Baş-

ı K i \ ı ve Hükümetten bir sualim var. 
B U K ^ \ — Buyurunuz. Sayın Eendeci. 
F T P P E \ D E C İ (Samsun) — Efendim. 

1 hı ) c M1 n önetin tazminatı ile ilgili ola-
^ k <-> -ve eı oleneeek miktar hususunda bir 
k i ı 2 f i ı 1 . Bu kanunun müzakeresi sıra-

1 JI î lr< le fiilen vazife alacak kimsele-
i 3 ( 1 e »k m ninat mevzuunda Hükümetten 
T - T T "> u sual sormamız üzerine, bunun 

? <J \ ı^ıfe gören bir kısım jandarmaya 
°^1 i ( 1eneceğii yolunda Hükümetçe be-

-\ i l? b u ı n ı d l u ğ u halde, bülâhara bâzı ödeme-
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leriıı yapıldığı, bu ödemelerin daha sonra da ge
ri istendiği yolunda, bize bu kanun dolayısıyle 
te'krar şikâyetler geldi. 

Şi'mdi, bu konu burada, jandarma sınıfına 
ödenecek paralar diye bu kanunda da yine ba
his mevzuudur. 

Bu eski ödemeler ne olmuştur? Yeni kanun, 
bu eski 'kanuna ödemeler yönümden bir yenilik 
getirmekte 'midir? Bu hususun Komisyon veya 
Hükümet tarafından cevap! andırımasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet mi, yoksa Komisyon 
ımu cevap verecek -efendim?.. 

Buyurun. 'Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKAXI MUKADDER ÖZTE-
KİN (Adana) — Sayın Başkan, Sayın Rendeer 
ıvjn söylediği husus varit. Muhasebe tediyesin
de, bu parailar bundan evvel ödenirken. bir ih
tilâf doğmuş. Fakat, bu yeni kanun bu ihtilâfı 
•kosin bir çözüm yoluna getiriyor. Yani, ödeme
de... 

BAŞKAN — Yani, «bu ihtilâfı ortadan kaldı
rıcı bir hüküm getiriyor»1 diyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KİN (Adana) — Buradaki teknik 'arkadaşların 
verdikleri bilgiye atfen söylüyorum. Kendileri
ne munzam bilgiyi de ayrıca özel surette ar" 
öderim. Çünkü, burada suali bir anda cevaplan
dıracak derecede tatbikattı bilmiyorum. Fakat. 
teknik arkadaşınım bana verdiği bilgiye göre, 
bu yeni kanun bu müşkülü ortadan kaldırıcı 
niıtelükteynrış. 

REFET RENDECİ Samsun) — Sayın Baş
kan, oy vereceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şiımdi 'Sayın Ren-
deci, sizden özel malûmat için sormuyor. Kanu
nun ihtilaflı tatbik edilmemesi için zabıtlara 
geçinmek istediği bir hususat var. Bunun için 
soruyorlar. 

REFET RENDECİ (İSamsun )— Sayın Baş
kan oy vereceğiz. Geçenlerde de aynı sekilide 
yapıldı ve buradaki beyanın dışında ödemeler 
yapıldı. Bu kanuna oy vereceğiz, nasıl oy vere
lim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan diyorlar ki, «o ih
tilâfı ortadan kaldırıcı hükmü, bu madde taşı
maktadır 'diyor. 

Öyle mi efendim?.. 

26 . 6 . 1973 O : 1 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KİN (Adana) — Sayın Başikan, 1 nci maddenin 
son fıkrasında «Jandarma subay ve assııbay-
larının 1654 sayılı Kanunda gösterilen cetvel 
üzerinden sıkıyönetim zaımimı ödenir» dendiği
ne göre, bu ihtilâfı ortadan kaldıracak bir.hü-
ıkünı bu kanunla getirilmiş oluyor. Tereddüde 
.mahal yok. 

BAŞKAN — Bir hüküm getirilmiş. Beki, 
efendim. 

Dava evvel müzakere ve kabul edillmış olan 
(d) fıkrası ile geçici maddeyi havi 1 nci madde
yi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanibul) — Cetve-
liyVe birlikte oylayın. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, cetveli okunmadı, cetveli okunsun. 

BAŞKAN — Bu madde cetvel numarası ver
memiş ; aıma cetvel vardır. 

1 nci -maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul »edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayıma tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-
mdştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
la;' Kurulu yürütür, 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
•cdenlc-r... Kabul 'etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bu cetveller okunmadığına göre cetvel ne 
'olacak?.. 

BAŞKAN — Cetvel ile birlikte oyladık. Cet
vel, metinde var >efe<ndiım. Fakat, maddede cet
vel ayrıca tasrih edilmediği için, cetvel ile bir
likte oyladık. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Cetvelin ba
şında, kanuna bağlı cetvel diyor efendim. 

•BAŞKAN — Tamam, cetvel ile oyladık 
efendim. Ayrıca okutmaya lüzum yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Cetvelin 
okunması lâzımgelmez mi? 

BAŞKAN — Yok efendim. 
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Teklifin tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen saym üye?... Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif acık oya sunulacaktır. 
307 ıS. Sayılı kanun tasarısının açık oylama

sına oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dimi... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. ., 

4 — Bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan 'mütevellit idare şahsî haklarının düşü
rülmesine dair kanun 'teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/641; €. Senatosu : 2/62) (S. Sayısı : 
313) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
313 ıS. Sayılı «Bâzı orman suçlarının affına 

ve bunlardan mütevellit idare şalisi haklarının 
düşürülmesine dair kanunun» bugünkü gelen 
kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 
BAŞKAN — 313 S. Sayılı kanun teklifinin 

«'Gelen kâğıtlar» dan gündeme alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimen görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun teklifi d alı a evvel veto edilmiş ol
duğu için ivedilikle görüşülmesine lüzum yok
tur. Müzakereye alıyoruz. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Ra.porun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde 'C. H. P. Grubu adına Saym 
Gündoğan, buyurunuz. 

(1) 313 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Saym Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; 

Muhalefet görevimizi ifa ettiğimiz süre için
de dahi memleket hayatında çok önemli etki
ler yapacak bir kanunun isdarma çaba sarfet-
miş olmaktan dolayı ne kadar inşirah duysa'k 
yeridir. Günkü, bu kanun ile bu toplumun bir 
kesiminin içinde bulunduğu çağdışı yaşam ko
şullarını nasıl süregelen bir düzen bozuklu
ğunun eseri ve mahsulü olduğunu göstermeye 
yeter ve artar bile. 

Hep söylemişizdir ve söylemekte devam ede
ceğiz; ülkemizde tarımda yaşayanların, özellik
le orman köylerinde oturanlar ve orman ürün
lerinden yararlanmak suretiyle geçimlerini sağ
layanların yaşam koşulları bugün Türkiye'de 
diğer kesimlerde yaşayan insanların yaşam ko
şullarından çok daha ağır, çok daha istirapb 
ve dayanılmaz derecelere varmıştır. 

Bu, Türkiye'de orman ürünleriyle hayatla
rını sağlamaya mecbur 'bırakılmış kişilerin, 
sanki bir kadermiş gibi çekmeye mecbur olduk
ları sıkıntıları kökten halletmeye yönelmiş bir 
ekonomi politikasına, bir sosyal politikaya he
men hemen yönelmeyi öngören ve bunu progra
mına alan bir tek parti Cumhuriyet Halk Par
tisi ve fakat Cumhuriyet Halk Partisinin mu-
haleyet görevini ifa etmesi dolayısıyle bu ke
simde yaşayan insanların hayatını köklü deği
şikliklerle yeniden ele alıp, onları insanlık onu
runa yaraşır bir hayat düzeyine getirmeye ka
dir olamıyor. 

Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1961 
Anayasalımda bozuk düzenin en çok istirap çe
ken kesimine, o günkü şartlarla ya da siyasal 
konjonktür itibariyle reva görülmeyen ve bâzı 
suçlarının affını önleyen Anayasal düzenin, ye-
nileşen görüşlerimiz ve anlayışımız nedeniyle, 
bir fırsatını da bulmak suretiyle Anayasanın 
131 nci maddesinde yaptığımız bir değişiklikle, 
bugün o kesimde yaşayan insanlara hiç değilse 
arada bir Devletin atıfetini esirgememe yoluna 
girmiş bulunuyoruz. 

Bu bizim eserimizdir; sevinerek, övünerek, 
bilerek söylüyorum. Çünkü, daha 1969 seçimle
rine girmeden önce milletle yaptığımız anlaş
mada, orman içinde yaşayan insanların hayat
larına yeni bir düzen getirmeyi vadetmiştik, 

— 748 — 



C. lEsnatosu B : 78 26 . 6 . 1973 O : 1 

gerçekten bu vaadimizi tutma fırsasatım ele 
geçirdiğimiz gün, Anayasanın 131 nci madde
sini değiştirdik ve orada Devlete, bu kesimde 
yaşayan insanların yaşamlarını köklü değişik
liklerle yeni bir biçime dönüştürmeyi vazife 
olarak vermiş olmamıza rağmen, bugüne ka
dar, tekrar ediyorum, bu kesim üzerinde ger
çekten köklü ve çok ağır yaşam koşullarını de
ğiştirici yeni bir düzen sağlayıcı, bir politika 
uygulanmamıştır. Ancak, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, ara sıra böyle af çıkarılması gibi 
bir atıfeten yararlandırılmaktan öteye bir iş
lem yapılmamıştır. 

Oysa, Türkiye'de hızlı kalkınmanın da gere
ği olarak, sosyal yapıdaki bunalımlı kesimin 
•bunalımını giderme görevini yüklenmiş bir 
Devleti yöneten siyasal gruplar olarak, bu ke
simde yaşayanların çok kısa zamanda yeni bir 
diüzen içinde, yeni hayat ilişkilerine, üretim 
ilişkilerine kavuşturulması zorunludur. 

Bir münasebetle arz etmiştim, tekrar etme
me müsaade ederseniz arz edeyim; burada İş 
Kanunu konuşulduğu dönemlerdeydi, Devletin 
Anayasal görevlerini yerine getirmeyerek, or
man içinde yaşayan köylülerin çok zor durum
da bulunmalarını hafifletecek tedbirleri getir
memesi karşısında, bir nevi çaresizlikle ve Dev
lete külfet yüklemeyeeeği düşüncesiyle bir tek
lifte bulunmuş, orman içinda yaşayan köylüle
rin önce kanın iktisadî teşebbüslerinde, gide
rek özel teşebbüste sanayi alanında işçi talebi 
olduğunda öncelikle işe alınmalarını öneren bir 
belge sunmuştum. Simidi Tarım Bakanı olarak 
vazife gören Sayın Nusret Tuna da bu önerime 
katılmışlardı. Hiçbir malî külfet yükle meksizin, 
orman içinde yaşayan köylülerin sanayi kesi
minde öncelikle işe alınmalarını sağlayacak bir 
hüküm, gerçekten o kesimi ferahlatacak bir 
tedbir olabilirdi, önce nüfus yoğunlaşmasının 
verdiği sosyal ağırlığı ,ekonoımiik ağırlığı kal
dırırdı. 

Orman kesiminde de, Türkiye'de olduğu gi
bi, nüfus artma oranı % 3 civarındadır. Oysa, 
orman ürünlerini veren sahalar büyümemekte, 
hattâ bâzı yerlerde yer yer küçülmektedir. Bir 
yerde sabit bir varlık, bir yerde değişen ve bü
yüyen bir varlık karşılıklı ilişki içindeler ve 
hayat mücadelesi yapmaktadırlar; insan, ağaç 
savaşı sürüp gitmektedir. 

I Tabiî, artan nüfusun, sabit kalan ekonomik 
i varlık üzerinde artan taleplerini, o sabit kalan 
| ekonomik varlıktan sağlamak mümkün olma

yacağı, bir aritmetik mantığın icabıdır. İşte 
biz o zaman önermiştik, oradaki nüfusun artma 
oranında sanayi alanına, ama,öncelikle kaydı
rılmasında, bu yoğunlaşmayı ve durgun ekono
mik varlığın ilişkilerini yeniden düzenlemekte 
fayda vardır; ama buna muvaffak olamadık. 

Şimdi, İlenimle beraber önerge veren Sayın 
Nusret Tuna Hükümettedir, bunu belki daha 
'kolaylıkla gerçekleştirebilme olanağına sahip
tir, biz bunu öneririz. Ama, aslında. Türkiye'de 
orman kesiminde yaşayanlar için bizim bir dizi 
tedbirimiz vardır, bunları seçim bildirgeleri
mizde açıkça anlatmışızclır ve fakat maalesef 
o günden bugüne geçen zaman içinde, biraz ev
velde defaıatla söylediğim gibi, hiçbir iktidar bu 
kesime eğilmemiş gibidir. 

Şüphesiz tabiî, tarihî gelişim içinde ve ora
da yaşayan insanların «İnsan bir çıraktır, ha
yat da onun ustasıdır» kuralı ve kanunu gere
ğince, yeni birtakım imkânlar yaratmaya çalış
tıkları bir vakıadır; ama buna iktidarların 
Anayasaya rağmen katkısı olmuştur diye bir 
iddiayı ileri sürecek kimse çıkamaz ve buluna
maz. 

Genel olarak bu kesimdeki insanların du
rumlarını ifade suretiyle, kanunun getirdiği 
affı çok mâkûl, mantıklı, zorunlu. ve rasyonel 
buluyorum. Bâzı af kanunlarında iktidarların 
özellikle sadece hapis cezalarını af yoluna git
tikleri, o yolları tercih ettikleri görülmüştür, 
ama «emval» diye bir Osmanlıca tâbirin bu or
man işlerinde çok kullanıldığı için söyleyece
ğim, orman emvali diye adlandırılan kanun dı
şı elde edilen e'konomiik varlıkların, para olarak 
veya mal olarak bunun, kanun dışı elde eden
lerden alınması yolu tercih edilirdi ve Türkiye 
gerçekleriyle hiç bağdaşmayan, hattâ soyut 
mantıkla da bağdaşmayan bir yol tutulurdu. 
Kanun dışı orman suçu işleyen kişinin hapis 
cezasını af ediyorduk; ama onu oradan istihsal 
ettiği ürünü yahut emvali elinden almaya çalı
şıyorduk ve insanı böylece o emvalin bedelini 
ödemek veya o emvalle beraber elinden alınmış 
aracını ve gerecini elde etmek için tekrar or
manı tahribe, kanunen âdeta zorluyorduk. Bir 
çeşit, «CHt şimdi bize borçlu olduğun şu kadar 

749 — 



0. (Senatosu B : 78 26 , 8 , 1973 0 : 1 

kental odunun parasını, bizim ormanı yine ka
çak kesmek suretiyle elde et bize getir» diyor
duk. 

öyle. anlaşılıyor ki, tecrübeler iktidarları 
böylesine mantık dışı, akıl dışı ve tahribatı ön
leyici olmaktan çok, tahribatı teşvik edici bir 
yoldan kurtarmış, burada bir ölçü içinde or
man emvalinin ya kendisinin alınmaması, ya da 
bedellerinin istenmemesi gibi bir yol tutulmuş
tur. Mantıklıdır, doğrudur ve fakat tamamen 
ve tümüyle yandaşı okluğumuz bu kanunun 
böyle, Türkiye'de ihmal yüzünden deyiniz, bil
gisizlik yüzünden deyiniz, deril toplu bir eko
nomi politikasına sahib olmamak yüzünden de
yiniz, palyatif tedbirlerle yetinip devre devre 
seçim işleriyle meseleleri karıştıran iktidarlar 
elinde bu kocaman insan kitlesinin - 10 -12 
milyon diyenler vardır, 4 milyon diyen vardır. 
7 milyon diyen vardır, bir türlü bunun hesabı 
da çıkmaz - böylesine ta ilk çağlardan kalma 
düzen içinde yaşamalarını artık sona erdirme
liyiz. Artık, bu insanların da başka kesimler
de yaşayan insanlar kadar bu ülkenin sahibi 
okluklarına içtenlikli bir inanç sahibi olmalı
yız. Yeni tenkitlerle burada orman endüstrisi
ni kurma yılız. Orada yaşayan insanlar ve ülke 
ihtiyaçlarıyla bağdaşan .orman rejimine yeni 
birtakım düzenler getirmeliyiz ve bu insanları 
da ikide bir Devletin atıfetinden istifade eden 
ceza sömürgesi mensupları gibi görmemeliyiz. 
'Sosyal ve ekonomisel hakları bakımından baş
ka kesimlerle eşitleştirmeliyiz. Anayasamızın 
da gereği budur, son dönemde insanlık tarihi
nin geldiği aşamanın icabı da budur. 

Bu kanunun, inşallah başka zamanlarda çı
karılmasına ihtiyaç duyulmayacak yeni bir ya
şam düzenine ulaşmış orman köylülerine son 
atıfet olmasını, orada yasanyanlarnı bir daha 
suç işlemeyecek kadar normal bir ortama ka
vuştuklarını görmek nasibetsin diye onlara ha
yırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Ka.bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsî haklarının düşü

rülmesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — A) 18.6.1973 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 
109, 110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 
dönüme kadar (10 dönüm dahil) açmalar ile ko
nusu 20 kentali geçmeyen (yirmi kental da
hil) odun, 5 kentali geçmeyen (beş kental da
hil) kömür, 5 metrekübü geçmeyen (beş metre
küp dahil) gayrimenkul veya 2 metrekübü geç
meyen (iki metreküp dahil) mamul ve yarıma-
mul emvale ilişkin elkonulmuş orman suçları 
ile. 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasında yatay bir hat ile on ki
lometre mesafede bulunan veya ormanların bu
lundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler için
deki köyler ile sınırları içinde Devlet ormanı 
bulunan ve nüfusu iki bin beş yüzden (iki bin 
beş yiiz dahil) aşağı olan kasabalarda oturanlar 
tarafından; bu hudutlar içerisinde, on iki met
rekübü geçmeyen (on iki metreküp dahil) gay-
rimamul veya yedi onda iki metreküp (yedi on
da iki metreküp dahil) mamul veya yarımamul 
•orman emvali ile ev yapmak suretiyle işlenmiş 
ve 18 . 6 , 1973 tarihine kadar elkonulmuş or
man suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve 
verilen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda or
man idaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsî 
hakları düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var m i l . Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2.. — Birinci madde kapsamına gi
ren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve can
sız her türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş 
ise bunların emanet hesaplarındaki bedelleri : 

Henüz kamu dâvası açılmamış işlerde Cum
huriyet savcılıklarınca; kamu davası açılmış 
işlerde mahkemece; hüküm kesinleşmiş ise hük
mü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. 
Ancak; suç konusu orman emvaline elkonul-
mamış ise idarece bedelleri istenemez. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce kesinleş
miş bir hükme konu teşkil eden orman emvali 
ile (Alet, canlı taşıt araçları - araba - kağnı, 
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traktör ve römorku lıarie) her türlü motorlu 
taşıt araçları ve bunlar satılmış ise idarece 
tahsil olunan bedelleri sahiplerine iade olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
Yok. ym uye var mı / 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve 
hızarla imal edilen sekiz ilâ doksan altı mili
metre kalınlığında olan orman mallarıyle. el 
bıçkısı ile kesilmiş olup da beş santimetreden 
aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve geniş
likteki orman inalları mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, 
daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, tes
tere gibi vasıta ve aletlerle işlenmiş çeşitli boy, 
genişli ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, 
pedavra (hartama) gibi mallar yarımamul; ma
mul ve yanmanın! mal dışında kalanlar ise gay-
rimanıul sayılır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle!1... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

"Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyh
te söz isteyen sayın üye var mı?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
açık oy teklifimiz var. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın 
Başkan, Komisyon Başkanı olarak değil de, 
bir üĵ e olarak kanun teklifinin lehinde konuş
mak istiyorum. Burada komisyonu temsil eden 
arkadaşımız var. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin lehinde, bu-
vurun Savın Rendeei. 

28 . 6 . 1973 O : 1 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sayın 
Başkan, -muhterem arkadaşlar; 

Bâzı orman suçlarının affı hakkımdaki ka
nun teklifinin müzakeresi bitti. Buna kısaca ha
yırlı olsun demek lâzım. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu belirtmek 
istiyorum. Bundan önce bir kanun kabul et
tik. Orman Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren, orman kadastrosunu ve ormanların hu
dudunun ve mülkiyetinin tespitini, ihtilâfların 
hallini gerektiren bir kanundu. Şimdi o kanun
la bu bâzı orman suçlarının affı hakkındaki 
kanunu yan yana getirdiğimiz zaman Türkiye' 
de bir meseleyi bir noktada kesmiş olduğumuz 
kr.natmdayım. Onun için yüksek huzurlarınızı 
işgal ettim. 

Muhterem arkadaşlar, bahsettiğim orman 
mefhumu dışına çıkmış ve kültür arazisi haline 
gelmiş ve orman bütünlüğünü bozmayan bâzı 
yerlerin orman hududu dışına çıkarılması hak
kındaki kanım ile Türkiye'de vatandaş ile Or
man İdaresini ve De'vlcti karşı karşıya getiren 
bir çekişine mevzuunu hallettik ve Anayasanın 
131 nci maddesinde zikredilen ormanın mülki 
yeti; ormanıyla toprağı ile orman olduğu hak
kında Anayasamızın koyduğu kesin ve sarih 
hüküm ile orman kadastrosunu kurmak sure
tiyle ormanların mülkiyetindeki ihtilâfı kaldıra
rak, vatandaşla çekişmelerine son verdik. O 
kanun meriyete girerken, bundan önce onman 
vâki tecavüzler dolayısıyla bugüne kadar yap
tığı takibat neticesi devletin ceza verme hak
kım da, bu ihtilâfı bir yerde kesmiş olmanın 
neticesi ve iyi bir tesadüf olarak bu kanunla 
bu cezayı da affetmek suretiyle vatandaşla dev
let arasında iyi ilişkiler kurulmasına bir yol, 
bir zemin hazırlamanın imkânlarını bu af ka
nunu getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım bu kanun için lehte 
veya aleyhte birçok şeyler söylenebilir; ama or
manın içinde yaşayan ve senelik geliri 1000 -
1500 lira civarında olan 5 - 6 nüfuslu bir ailenittı, 
çorbasını pişirmek için ancak bir dal kesmesi, 
hayvanını otlatmak için, yaşama mücadelesi için 
mutlaka onmanın içerisine girmesi, kendisini 
fırtınadan, her türlü tehlikeden koruyabilme
si için bir barınak yapma gayreti neticesinde 
işlediği suçlar karşısında bugünkü sosyal dev-
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let anlayışı içerisinde ferdin sosyal güvenliğini, 
yaşamasını, refahını bir çalı parçasına tercih 
edip, ona işkence yapan bir devlet idaresi ve 
anlayışından feragat ederek; fertle devlet mü
nasebetini bugünkü Anayasanın sosyal devlet 
münasebetini bugünkü Anayasanın sosyal dev 
leıt ilkeleri içerisinde bağdaştıran bu iki kanunu 
yüksek huzurlarınızda kutlamak ve tebrik et
mek, hakikaten bu memlekete hayırlı ve iyi bir 
hizmetin ifadesi olduğunu kabul etmek lâzım
dır. 

Bu sebeplerle ,bu kanundan istifade edecek 
kimselere teşvik değil, bir daha suç işlememele
ri, devletle iyi ilişkiler kurmaları temennisiyle 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Orman suçlarının affına 

dair kanun tasarısının a.çık oya konulmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 
Tabiî Üye 

Refet Aksoyoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üç ok. 
Cumhur]) a skanm e a 

S. Ü. 
Mehmet İzm en 

Cum h u vb a sk a nın e a 
S, Ü. 

Cihat Alpan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunckanat 

Tabiî Üye 
Mehmet Öz gün eş 

Cıı m hur b a s ka n ı n e a 
S. Ü. 

Hayri Dener 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — önerge 10 imzayı muhtevidir. 
Küreyi kürsüye koyuyoruz, sayın üyeler lütfen 
açık oylarını kullansınlar. 

27 .11 .19-5 tarih ve 2852 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasuıa dair kanun tasarısının 
açık oylamasına 127 sayın üye iştirak etmiş 125 
kabul, 2 çekinser oy kullanılmış, tasarı kabul 
edilmiştir. 

308 Sıra, sayılı kaııru tasarısına oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Ovlama işlemi bitmiştir, 

5. — 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 
1973 yılına ertelenmiş bulunan Mahalli İdare se
çimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (21. Meclisi : 1/838; C. Senato
su : 1/230) (S. Sayısı : 312) (1) 

BAŞKAN — Önergeler var, okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
312 Sıra No.'da kayıtlı mahallî idare seçim

leriyle ilgili kanun tasarısının gerekli hazırlık
larının süresi içinde yapılabilmesi için gelen kâ
ğıtlardan alınarak, ivedilik ve öncelikle müza
keresini takdirlerinize saygı ile arz ederim. 

Mukadder öztekin 
İçişleri Bakanı 

Yüksek Başkanlığa 
312 Sıra sayılı «2 Mart 1972 gün ve 1569 

sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan 
Mahallî İdare Seçimlerinin yeniden düzenlen
mesi hakkında kanunun» bugünkü gelen kâğıt
lardan gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Bendeci 

BAŞKAN — 312 Sıra sayılı kanun tasarısı
nın G'clen kâğıtlardan gündeme alınmasını oyla
rınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdiınen. görüşülmesini oylarını
za arz edivorunı. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen Hükümet, ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza, arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 312 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ekh'dir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
âyet. 

Buyurun Sayın Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

—• Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Mahallî idareler seçimlerinin ertelenmesinin, 

milletvekili seçimi ve kısmî Senato seçimi ile ay
nı zamanda yapılmamasının faydalı olacağına, 
bütün arkadaşlarımız gibi, biz de kaniiz. Ancak, 
bu ertelemeyi getiren kanunda belediye mecli
si üyeleri ve belediye başkanları, il genel mecli
si üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyele
riyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinin 9 Aralık 1973 Pazar günü yapılma
sına dair olan hükmün, Türkiye'de Aralık ayı 
içerisindeki hava şartlarının zorluğu, elverişli 
olmayışı nedeniyle bu seçimlerin iyi bir şekil
de yapılamayacağı kanaatine bizi götürdüğün
den, değiştirilmesini ve hiç olmazsa ekim ayını 
müteakip, kasım ayının ilk 15 günü içerisinde 
bu seçimin yapılmasını önermiş idik; ama bu 
önerimiz Komisyonda iltifat görmedi. Onun içir> 
burada bir kere daha tekrar etmeyi faydalı gö
rüyorum. 

Aralık ayı içerisinde yurdumuzun birçok 
bölgesi karla kaplı olacağı cihetle ve şehirler' 
dışındaki belediyeler mahallelerinin köylerinin 
lağmık olması nedeniyle belediye il genel mec
lisi, muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde müş-
kilât görüleceğini, bu nedenle Aralık ayı içeri
sinde seçim yapılmasına hemen hemen imkân 
olmayacağını belirtir, daha ön bir tarihe alın
ması hususunu takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanımla 1973 
yılma ertelenmiş bulunan Mahallî İdare se
çimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 2 . 3 . 1972 tarih ve 1569 sayılı 
Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulunan beledi
ye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, il ge
nel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar mec

lisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri seçimleri 9 Aralık 1973 Pazar günü yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Kalpak-
hoğlu, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Biraz evvel konuşan Sayın Mete'nin kanu
nun tümü üzerinde yapmış olduğu teklif ve ile
ri sürdüğü mütalâalar hakikaten yerinde bulun
maktadır. Bu bir realiteyi ifade etmektedir ve 
ben de fikirlerine aynen katılıyorum, hattâ da
ha da ileri giderek milletvekili ve kısmî Sena
to seçimiyle birlikte bu mahallî seçimlerin ya
pılması, bir derecede mahzur teşkil etmesine rağ
men, 9 Aralık tarihine alınması daha büyük bir 
mahzur arz etmektedir. Biliyorsunuz, çok sayı
da sandığın bir arada olması, seçmenin oyunu 
ait olduğu sandığa muntazam şekilde atamama
sı gibi bir durum vardır. Bunu ondan vaktiyle 
ayırmıştık, fakat ayırınca da Hükümetin böyle 
kıs ortası sayılabilecek 9 Aralıkta bu seçimlerin 
yapılması teklifiyle gelmemesi gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin 
birçok bölgesi yüksek rakımlıdır. 9 Aralık tari
hi birçok yerlerimiz için kıştır; yağmurdur, kar
dı?', çamurdur. Birçok mıntıka yaya gidilemeye
cek kadar soğuk olacak, vasıtayla bozuk ve ça
murlu yollardan gidip oy kullanmak da. müm
kün ol a m a yac aktır. 

Endişemiz nedir: Vatandaş için seçimi ca
zip hale getirmektir, vatandaşı seçime büyük 
oranda iştirak ettirmektir, ama 9 Aralık tari
hi, vatandaşın sandığa gelmemesini âdeta teş
vik mânasını taşır. Bir kehanette bulunmuyo
rum, göreceksiniz, bâzılarının «Köylü, köy se
çimine. muhtar seçimine çok ehemmiyet verir, 
binaenaleyh köyüne gider oyunu kullanır, mah
zur yoktur» demesine rağmen, Meclis-i umumî 
seçimlerine de gitmeyecektir; belediye meclisi 
üyelikleri ve belediye reislikleri seçimleri de, 
kendisine göre, birçok güçlüklerle karşılaşacak
tır. Köylü uzak yerlerden, çamurlu yollar yü
zünden gelmeyecektir, iştikak nispeti düşük 
olacaktır. Bunun sorumlusu da, bana sorarsanız 
Parlâmentodur, 9 Aralığa ertelenmesi kararı
dır. 

Bu bakımdan tespit tedilmiş bulunan tari
hin öne alınması zarureti vardır. Öne alma, iş
tirak nispetini artırır. Fakat, görüyoruz ki, Hü-
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kümet, bütün mücadelelere rağmen, bu fikir
lerin komisyonda da ifade edilmesine, partiler-
arası komisyonda da bu husus ileri sürülmesi
ne rağmen, bu seçimleri kasım ayma almak 
mümkün iken, umumî secimden iki ay sonraya, 
kış ortasına almıştır. Böylece seçime iştirak ora
nı düşecektir muhterem arkadaşlarım; ama gö
rüyorum ki bu haklı sözlere, bu haklı temenni ve 
tenkitlere rağmen havada bir yumuşama müşa
hede edilmiyor, 9 Aralık tarihi olarak bu kesin
leşecek, iştirak nispetinin düşük olmasından so
rumlu da biz olacağız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye var 

mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Birinci maddede sözü geçen se

çimlerin başlangıç tarihi 1 Kasım 1973 günüdür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

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

3 ııeü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. -— Sivasî partiler, belediye meni

si üyelikleri, belediye başkanlıkları ve il genel 
meclisi üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri 
adayları kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre 
tespit ederler. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum- Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabnl edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Gerek siyasî partilerin gerekse 

bağımsızların adaylık konusunda yetkili seçim 
kurullarına başvurmaları zorunlu olan tarih ve 
bu başvurmanın ne suretle yapılacağı Yüksek 
Seçim Kurulunca kararlaştırılarak ilân olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bir kimse, belirli bir tarilrfe 

yapılan seçimlerden yalnız biri için, belli bir se
cim cedresinden adaklığını koyabilir. 

Beürli bir tarihte yapılacak seçimlere siya
sî parti adayı olarak katılan kimse, ancak bir 
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siyasî partiden, belirli bir seçim için ve belli 
bir çevreden aday gösterilebilir. 

Bir siyasî partiye adaylık için başvuran kim
se bu partiden yoklamaya katıldıktan sonra, ba
ğımsız aday olarak seçimlere giremez. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle Komisyondan bir sualim olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. Savın Betik 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, bu 5 nci 

maddenin son fıkrasında «Bir siyasî partiye 
adaylık için başvuran kimse bu partiden yokla
maya katıldıktan sonra, bağımsız olarak se
çimlere giremez» hükmü var. 

Şimdi, bahis konusu seçim de belediye mec
lisi seçimi, belediye başkanı secimi, il genel mec
lisi seçimi... Sa.veL ilgili şahıs belediye başkan
lığı secimi için siyasî partiye başvurduysa ve 
a/l av da- olamamr-sa. beledr'e meclisi üyeliğine 
adaylığım koyabilir mi. yahut il genel meclisi 
üyeliğine ndayiiğrnı koyabili" mi? Yani, belli 
bir secim için müracaat ediyor, siyasî partiden 
yoklamada aday olamıyor, Öteki secimle:' için 
bağ'm sı;-', adaylık müracaatında bulunabilir mi? 
Filimkika bulunamayacağı anlaşılıyor, ama, Ko
misyon yetkilidir, sarahat vermeleri için arz et
tim teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Savnı Komisyon. 
GFCİOİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

FEN^ECİ (Samsun) — Snym Başkan, bu hü
küm. bundan sonra, gündeme alınmasını teklif 
ettiğimi:7 Seçim Kanununda yapılmış değişiklik
lere muvazi olarak bu tasarıya da getirilmiştir. 

BENDE Cî (Deva mi al — Aynı mevzuda, elbet
te aTmı mevzuu"a. Şimdi, belediye reisliği için 
adaylığını koymuş kaybetmiş, ama o şehre hiz
met etmesi lâzım gelen bir kimse olarak aynı 
u>aı*ti kendisini isterse belediye meclisi üyeliği
me a F v olarak kovabilir, buna kanunen bir 
mâni olmaması lâzım gelir. Aynı parti, ayrı par
ti değil... 
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BAŞKAN — Onu sormuyorlar efendim, sual 
ÇIT : Belediye reisliği adaylığı için bir siyasî par
tiye müracaat" etmiş, yoklamaya girmiş o siya
sî partiden yoklamayı kazanamamış ise, il genel 
meclisi adaylığı için serbestçe adaylığını koya
bilir mi; yani, siyasî partiye müracaat etmeden 
bağımsız aday olabilir mi, bir başka mevzuda" 
Bunu soruyorlar. 

Ofif'îCİ KOMİSYON BAŞKANI EEFET 
RENDEOİ (Devamla) — Aynı partiden il ge
nel meclisi üyesi adayı olmasına mâni bir hü
küm yok. 

BAŞKAN -—• Onu sormuyor, efendim. 
CrEflOÎ KOMİSYON BA.ŞKANT EEFET 

RENDEOİ (Devamla) — Saym Başkanım, adny 
yoklamaları ayın taHhde yapılacak, Avın tar'h-
te olunca, bu seçimler de birlikte yanıldığı için. 
mümkün değil; ama ayn ayrı yapılsaydı; o za
man düşünülebilirdi. Yani. belediye reisliğine 
adaylığını Imyan bir kimse aynı partinin içeri
sinden il genel meclisi üvesi olabilirdi, Şimdi 
birlikte yapılınca mümkün görülmüyor, bizce. 

BAŞKAN — Yani hepsinin yoklaması aynı 
gün olduğu için, hiçbir suretle serbest adaylığı
nı kokamıyor. 

OErtOİ KOMİSYON BAŞKANI P.F^ET 
RENDEOİ (Devanla) — Bu kanuna çove, fiilen 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye 

var mı A. 
ZİTTNt İLETİL (Tokat) — Hükümetten de 

bu hımvsAs cevap rica ediyorum, 
BA.ŞKA.N — Hükümet de aynı müfalâayı ve-

viyo-'lar. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — O halde bmm söz 

vermenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buvnrun efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat> — Sayın Başkan, sa

vın senatörler; 
Görüşülmekte olan ta samı m 5 nci maddesi

nin 3 neü fıkrası hakkında Komisyonun Savu: 
Başkanınım sorum üzerine yerdiği cevap konu
yu veteri ölçüde aydındatamarlı, 

Sayın Komisyon Başkanı buyurdular ki; 
belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il 
genel meclisi üyelisi adavbkları ieüı yoklama 
aynı günde yapıldığından, bu yoklamada aA;ly 
olamayan kimse, iyi anlaşılması için bir misal 
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ile arz edeyim, belediye başkanlığına aday ol
mak üzere yoklamaya müracaat eden kimse 
eğer. adaylık için yeterli oyu alamaz ve aday 
olamazsa belediye meclisi üyeliği, il genel mec
lisi üyeliği seçimlerine bağımsız aday olarak 
müracaat etmesine fiilen imkân yoktur. 

Ben öTde anlamıyorum. 
I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEFET 
i RENDEOİ (Samsun) — Bağımsız demedik, ba

ğımsızlığı karıştırmayın. 
I ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Benim sorum 

o. Başkana, tevcih ettiğim soruyu gayet güzel 
anladılar ve bir -iki kere de benim sorumu nak-

| lederken tavzih ettiler. 
ŞlmM, bu konular. Anayasaya ve İçtüzüğe 

S -ı;ö e resmî b ;r organ olmayan partilerarası se-
i çim kemisyonunda uzun uzun görüşüldü. 
i Bir kirve dilerse seçimlere bağımsız olarak 
ı 

adaylığını koyabilir, dilerse partilerden birisi
ni tercih ederek o yol ile aday olma teşebbüsü
ne girişir. Siyasî narinlerden birisini tercih ede
rek İn''- secime adaylığım kovmak isteyen kim
se, şayet yoklamada adaylığı kazanamaz ise, 
1 ' ğı nsı z a d a vl ı k koym a sı n ı n m emi eketimizi n 
"arlarıma. aö-m umermi düşmeyeceği noktasında 

i -piT.-j-n.ov.pvf!^ herni^vo'-ıd.n s i va s î p a r t i l e r i n b ü t ü n 
| j-ly.yi'ilmler' birleşti ve partilerin yetkili organla-
i m d fi bunu tasvip etti. 

Böyle oluu.ca. meselâ. Adalet Partisinden bel-
j ]' un- y0 üı belediye başkanlığı için adaylık is-
j , teven kimse, belediye başkanlığı için adaylığı 
ı k'izanamaz ise. bağımsız olarak belediye baş-
f Imnkğına. adandığını kovnınması gerekliği gibi. 
| belediye meclisi üyeliğine ve il genel meclisi 
j '".7"eliğ'ne de bağımsız olarak adaylığını koyama-
| m ~vı iktma., eder. Maddeden bu anlaşılıyor; ama 

nartileraras1 seçim komisyonunda vardan görüş 
bildiğinden de esinlenerek ben bu manavı telâk-

î :,̂ i c 'ebıbyorum 
I O itibarla. Komisyon Sözcüsünden ve Hükü-

m-Aten bu konuda aydınlatıcı bilgi vermelerini, 
| r-v bıminin tutanağa geçirilmesi suretiyle uygu-
| kamada hâsıl olacak tereddütlerin giderilmesini 
I uygun buldum ve sorumu bu münasebetle tev-
| cih ettim Binaenadcyh. Komisyonun Saym Bas-
\ k-y^rıd.mı ve Hükümetten bu tasarıyı sevkeder-
j kon ve bu tasarı komisyonda görüşülürken bu 

konuca neler görüştükleri ve bir tereddüde ma-
| hal kakn kılmadığı acısından ışık tutucu bilgi 
i vermelerini istirham ediyorum. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REUET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, müsaa
de eder misiniz ben Sayın BetiPin dediği mev
zuu demin arz etmiştim; ama onu bir açıklığa j 
ikavuşturmak istiyorum. Demin anlaşamadık gibi 
geldi bana. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Muhterem arkadaşlar. 
şimdi bir siyasî partiden adaylığım bir mevzuda 
koyan kimsenin, müstakil aday olamaması zaten 
siyasete •aiMâkiiik verebilmek bakımından pren
sip olarak seçim kanununda da kabul edilmiş. 
Seçim Kanununda bu ciheti de görüştük. Bir 
partiye «Ben buradan belediye reisliği seçimi
ne aday olacağım» diye müracaat eden kimse, 
yoklamayı kaybettikten sonra artık bağımsız 
a^av ohamaz. Bmıu veni p-etirdi'-Hrmz kamm 
ıgayriahlâkî kabul etmiş, ı.ahlâkî redaet kabul 
etmiş ve yasaklamıştır. Bu sureHe scç'mUrde 
pratilere bir hukuk kaidesini, bir dürüst1 üxü 
sokma maksadına matuf olarak, o gerekçe ile 
kabul edilmiştir. 

Komisyonıumuzdaki görüşmeler de zaten bu 
minval, üzere yapılmıştır. 

Şimdi, benim demin arz etmek istediğim gi
bi, bu husus gayet açık bilinen bir keyfivet ol
duğu için, başka bir şekli anlayarak o yolun 
izahma. gitmiştim. Sordukları sualin cevabı Ko
misyonumuzda da bu şekilde karara bağlanmış
tır. Onu arz ederim. 

BAŞKAN — Yani. bir siyasî pnrtiden her
hangi bir mevzuda yoklamaya, girip de kaybe
den bir kimse, başka sahalara serbest adaylık 
koymak suretiyle o sivasî partiye zarar verme 
maksadım takip edemez, diyorsunuz. 

GEMİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
REN^ECt fSamsm) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Hükümet i . 

İOİŞFERİ BAKANI MUKADDER ÖZER
KİN ("Adana) — Sayın Başkan, esasen madde
nin 1 nci fıkrası. Sayın Betil'in sorusuna gayet 
vazıh bir cevap teşkil ediyor. Bir seçime., ge
rek aday olma yönünden, gerekse çevre /'önün
den bir tahdit var. Müsaade ederseniz okuya
yım : î 

«Bir kimse, belirli bir tartlrte yapılan se
çimlerden yalnız biri için, belli bir seçim çevre
sinden adavlığını kovabilir.» I 

Binaenaleyh, belediye başkanlığına adaylığı
mı koyan, ayrıca belediye meclisi üyeliğine aday
lığını koyamıyor. Madde açık.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN— Müsaade edin bitirsinler. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTF,-

KİN (Devamla) — Şimdi, son fıkra Hükümet 
tasarısında mevcut bir hüküm değildi, Meclis
te eklendi. Bu da ayrıca bir partiden aday olan 
bir kimsenin bilâhare bağımsız aday olamaya
cağı hükmünü ilâve olarak getirmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, buyurunu/. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım: 
5 nci maddenin 3 neü fıkrasını avnen okuyo

rum; «Bir siyasî partiye adaylık için basvımau 
"Hnso bu TD^rtiden voklamava katddiktan son • 
"a., bağımsız aday olarak seçimlere giremez» 
Uvor. 

Simdi, bun° mütenazır olarak Sivasî Pa^i ler 
Kanunu ile seeinuerle ilgili kanunun bâzı hü-
kümlcmni değirtir'lmesirp ait kanun gündemi-
mizdedir konuşulacaktır, o kanunun •;.'-) neü 
maddesini okuyorum. 

<-Adav yoklamasına katıldıktan som n. o se-
ım mm ba gamsız adav olamaz» dıvor. 

ymdû Siyasî Partiler Kannuunda «o seçim 
fakat burad «o> 

S 
UY. adau<T olamaz» denivor: 
kek'me^i fikmırtır. «O» kelimesi çıktığına f^öre. 
iki yasa araeında irtibat sağlanması lâzım. Bu-
i'ada. .--'başvuran kbme bu partiden yoklamaya. 
katıldıktan sonra, bağımsız adav olarak seçimle-
y,- e'iremez » dUor. «Bakımsız adav olarak se-
r-prılere giremez» denince bundan, bütün seçim
lere ciromeymoei mânası çıkar, 

Kmuisyon Başkanımız buyurdular, belediye 
•̂îıTP adartıu'im k' ıvarı m bil* kimse: beledive 

r-mdisi iUeliğine yahut il genel meclisi üyeli
ğine adaylığım koyabilme imkânının sağlanma-
SU-U.. 

BA.ŞKAN —• Ya.ndr- söylüyorsunuz, öyle bu
yurma dil ar efendini, aksini söylediler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Şim
di, Siyasî Partiler Kanununda «o seçim irin» de
nivor. O seçim mi, bu secim mi?.. Şimdi, n se
çimle bu seçim ar asm d. a büyük faik vavdır. 
«Bu «ocim» denilirse; bu seçim nedir? Belediye 
reislisıi seçimidir. O serdin denince: onun mâna-

756 



C. Senatosu B : 78 26 . 6 . 1973 O : 1 

sı t amamen değişik bir durumdadı r . Bu duruma 
göre b u r a d a ç ıkacak olan maddenin Siyasî Par 
ti ler K a n u n u n a mütenazı r olarak çıkması lü
zumu inancındayım. Konunun aydınlanması için 
Hükümet ta raf ından t ekra r açıklama yapdma-
sım ıdca ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betik buyurunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Payın Başkan, 
sayın sena tör le r ; 

Konunun önemi var. O it ibarla. lütfedip sa
yın Hükümet temsilcisi ile sayın Komisyon tem
silcisinin beni dinlemelerini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Değerli a rkadaş lar ım, biraz sonra görüşük-
cek bir t a s a n daha var ; Siyasî Par t i l e r Kanu
nu ile seçimlerle ilgili kanunlar ın bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi, bâzı hükümlerinin kaldı
rılması ve bu kanunla ra bâzı hükümler eklen
mesi hakk ındak i kanun teklifi. Bu soruyu ora
da da tevcih edeceğim ve ku soruya orada da 
cevap rica edeceğim. Orada konu ayrı , burada 
ayrı . 

Şimdi, hâdiseyi bir misal ile canlandırmaya 
çalışırsak soru iyi anlaşılacak ve sorunun r-r:h-
tao okluğu cevap iyi anlaşılacak ve soruya ve
rilecek cevabın de-yd-uki r i lmes i u^ lu kub.yhk-
kı mümkün olacak. O itibarla, misal arz ec'.y^-
rnm: 

14 Elom 107:1 tar ihinde milletvekili gene! se
çimi var. Üyelikleri boşa'mu; illerde ve (e) 
grubuna dahil iller.'le de Cu.mhıviyrt Senatosu 
üyeliği secini var. Tokat ' ı misal a lakr ı , 14 Ekim 
!97o ta r ih inde Tokat ' ta iki senatör. T milletve
kili serilecek. Bunla" için yoklama, önseçim ay
nı günde olacak. Bir siyasî par t iden adaylık is
teyen kimsenin adaylık için müracaat edeceği 
tar ih ile o seçim için adaylığını bağımsız ola
rak koyacak şalısın adaylık için müracaat ede
ceği tar ih aynı değildir. Siyasî par t iden adaylık 
isteyenler, siyasî par t iye adaylık için daha ön
ceden müracaa t ederler ve seçim kurul lar ına 
adavkğı bildirme süresinden mut laka önce siya
sî nar t i le r önseçimleri ıparl 

Şimdi, Toka.t ' tan Cumhuriyet Ha lk Part is in- j 
den milletvekilliği için adaylık isteyen kimse, 
mililet-veıkilkiği için yapılan önseçimde adaylığı 
kazanamaz ise, bağımsız olarak Cumhuriyet S<e-
nakosu üyeliği için seçim kuruluna başvurabi l i r 
•mi?. O k a n u n teklifi görüşülürken bu soruyu so

racağım, Çünkü metinde vuzuh yoık, kesinlik yok, 
B u mühim. 

Şimdi, görüşülmekte olan kanun tasarısı , 
muhtar , ih t iyar heyeti, belediye başkanı , bele
diye meclisi ve il genel meclisi seçimlerini kap
sayan hüküııılıer gettiriyor. Bir kimse, meselâ Ay
dım da .belediye başkanı seçimi için Adallet Par t i 
sinden adayl ık isterse ve yoklamada da Aydın 
Belediye Başkanlığı adayı olamaz ise, saraha
ten anlaşılıyor ki, bağımsız olarak A y d m .Bele
diye Başkanlığı adaylığına müracaa t edemez. 
Ko'inisy omumuzun değerli Başkanı önceki ceva
bında «Bağımsız olarak müracaa t etmesi fiilen de 
mümkün değildir» dediler. Fii len mümlkündür. 
Par t i le r aday yoklamalar ını çok önce yapar lar . 
Aday yoklamalar ından çok sonra biter, bağımsız 
adayl ık için müracaat süresi. 

Şimdi, Adale t Par t i s inden Aydın Belediye 
Başkanl ığı için adaydık isteyen kimse yoklatma
da belediye başkanlığı adaylığını kazanamaz ise, 
bağımsız olarak Aydın Belediye Başkanlığıma 
adaylığını koyamaz. Bu anlaşılıyor. Ama, bağım
sız olarak, Adalet Par t i s inden adayl ık istemediği 
zaman belediye meclisi üyeliği için, il genel 
meclisi üyeliği için adaylığını koyabil i r mi, ko
yamaz mı?. Aynı prensibe bağlı k a l a r a k koya
maması İkizim. Ama metinde bu açıklık ve ke
sindik yok. lUcıine bu açıklığı ve kesinliği ver
mek lâzım. Eğe r maksat bu ise, görüşnnelerde 
ulaşılan sonuçlar bu ise, komisyonun yetkil i 
•temsiieisilnin. bu kürsüden vereceği bilgilerin 
tu t anak la ra geçirilmesi, maksadı aydın la tmaya 
yeriyorsa, mesele yok. Aksi t akd i rde değiş t i rmek 
lâzım. 

Hükümet in verdiği cevaba gelince; 5 nci 
•maddenin birinci f ıkrası ; bir kimsenin belirli 
bir tar ih te yapı lacak seçimlerden yalnız biri 
•için belli bir secini çevresinden adaylığını ko
yabileceği hükmünü nâ t ık t ı r . Yani, aynı tar ih
te de yapılsalar, Aydın 'da bir kimse ya yalnız 
belediye başkanlığı seçimi için başvurabil ir , ya 
yalnız il genel, incelisi üyeliği seçimi için 'başvu
rabilir, ya yalnız belediye meclisi üyeliği seçi
mi için başvurab i l r ; henüz yetkl i seçim kurulu
na adayl ık için müracaa t etmemiş ve benim so
ruma konu olan hâdisede par t iden adayl ık isti
yor. Henüz seçim kuru luna müracaa t suretiyle 
adaylık isteğinde bulunma hali yok. Yoklamala
rı önce yapılıyor, yetkil i kuralılara adayl ık için 
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müracaat etme süresi daha sonra başlıyor. Bina
enaleyh, 5 nci maddenin birinci fıkrası benim 
sorumun cevabı değil, bir seçim çevresinde bir 
seçim için ancak başvurulabileceği hükmünü 
nâtık. Orada iştikakı mucip, tereddüdü mucip bir 
nokta yok. Bilmiyorum, sorum iyi anlaşıldı mı 1. 
Tekrar cevap lütfederlerse memnun olacağım. 

BAŞKAN — Soyut Özden, buyurunuz. 
EKEEbi ÜAkEN kmanbul) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu şimdiki sözlerimin grup1 a alâkası yoktur. 

Kişisel olacak beyanda bıılunuyorum, 
Benim şahsî kan at im e göre, bir vatandaş bir 

partiye girer, bir partinin kaidelerine uyar. Bir 
partinin katibelerine uymak istemeyen bir şahıs 
bir partiden çıkar veya ihraç edilir. Bu haktır. 
takyit edilmez. İstifa ettim, «İstifanı kabul et
miyorum» demek mümkün değil. Suç yaptım, 
disiplin kurulları ihraç etti. Bunu kongrelere 
getirmek imkânı yok, usul ııoktasuıdan mahke
meye gidebilirsin. Başka yolları yoktur, kapa
lıdır. 

Arkadaşlarım, bu tasarıya göre - Eğer yanlış 
saymadıysam - bir günde yedi tane seçim yapıla
rak. Belediye meclisi üyeleri, belediye başkan
ları, genel meclis üyeleri, köy muamman 
ihtiyar meclisi üyeleri, mahalle muhtarlar] ve 
ihtiyar heyeti seçimi.. Bu vaziyete göre iş biraz 
karışıyor. 

Şimdi, burada ihtilâfa olan nehiaem Saya; 
Zihni Betil arkadaşımız Komisyondan ve Hükü
metten aydınlatıcı fikir vermeleri kin soru tev-
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k 1 ımıı1 1 m ı ı n v ^ ı ani 
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Eg'.'i oona bir mana çıkmış mr^a, bunun ı atımı 
sebeplerini metinlere dayanarak izah buyur-
ıralarmı riea edeceğim. 

kluh terem arkadaşlar, tekrar edeyim ki. Ana
yasaya göre seçmek ve seçilmek bir haktır. Avnı 

zamanda partilere de girmek bir hak, Şu hale 
göre partiden çıktım, hakkımı istimal ettim; 
«Sen çıktın partiden; ama artık bir daha aday 
olamazsın.» seklinde bir kaide getirmek doğru 

.i. 100 ıC on ari-i mmayasaya cm muamuı-
mrtııer uenemernii korumak için, böyle 

kakbler ortaya getirirlerse .kişisel hakları tak
yit etmiş olurlar ve kişisel hakları da hiçbir su
rede takyit mümkün değildir. Bu noktayı nazar
dayım. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Ren-
eıocı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KEFE T 
EENDECİ i Samsun) — Sayın Başkan, muhte
rem aakadaşiarım; 

Bir noktada vuzuha varmamız lâzımdır, bu 
sebeple huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Şimdi Sayın Betikle Sayın Özdenin yüksek 
huzurlarınızdan! beyanlarından meselenin açık
lığa kavuşmadığı kanaatine vardım. 

Muhterem arkadaşlar, bu gelen kanunda, 
İdil tetvekill eri Seçimi Kanununda gelen metin 
ve fikir kadar bir açrkhk yok. Bu kanundan son
ra o konurun görüşülmesine başlanacak, o da 
gündemde bulunmakta dua Şimdi orada bâzı esas
lar getirdik, müsaade ederseniz onları bir arz 
edeyim. Ondan sonra diğer suallerin cevaplarını 
ar:: edeceyirr Sayın Betil o cihete temas ettikle
ri için. ben de onu daha açıklığa kavuşturmak 
istiyorum. 

Simdi Sivasî P; Kanunu ile seçimlerle 
dirili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril -
atrsine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun ta-arısı Geçici Komisyondan geçmiş, ba
sı1 arak dağıtılmıştır. Bunun 33 neü maddesi, 
t 3 k kimse aynı zamanda, aday yoklamasında ve 
merkez yoklamasında değişik siyasî partilerden 
veya aynı seçim için iki ayrı seçim çevresinden 
yat at da aynı siyasî partiden olmakla beraber, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi ve mil
letvekilleri seçimi birlikte yapıldığı takdirde, 
her iki seçim için aday .olamayacağı gibi. aday 
yoklatmasına katıldıktan sonra, o seçim için ba
ğımsız aday da olamaz.» demektedir. 

Şimdi, burada bu Siyasî Partiler Kanunu ve 
Seçim Kanunu, demin Komisyon yerinden de ifa-
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de ettiğim gibi, bir ahlâkiliği, bir hukukiliği 
getirmektedir. Bâzı kişilerin damdan dama at-
'lar gibi, o partiden o partiye, bu partiden kaza
namadım, bağımsıza, bağımsızda kazanamadıım, 
şu partiye gibi birçok ahlâksızlıkları önlemek 
için iyi bir hükmü getirdiği kanaati ile bu kanun 
bu şekilde tedvin edilmiş ve komisyonlarda da 
bu şekilde mütalâa edilerek kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, Türkiye Bü
yük Millet Meelisi üyelerinin seçimlerinde bu 
kıstasları, bu ölçüleri koymuşuz. Mahallî seçim
ler içi/ı de buna benzer ölçüler sarahatle konma
nı akla beraber, bir partiden belediye başkanlığı 
için adaylığını koyan bir kimse, yoklamada ve
ya yoklamasız aday gösterme neticesi o partinin 
'belediye reisi adayı olamamış ise, partiden çe
kilip- bağımsız olarak o seçim, için aday olmak 
hakkına sahip değildir. 

EKREM. ÖZDEN İstanbul) — Bütün secim
ler içim mi"?... 

(1ECÎCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDE Ol (Devamla) — Hayır, o seçim için. 
Evvelâ belediye başkanından başladık beyefen
di, dikkat lütfedin ; arz ediyorum. 

Belli bir belediye seçimi için bir partiden 
adaylığını koyan kimse, aday olamamış ise, par-

den ak baîh.msız a dav ol a ma di 5ı sabi. 
başka partiden de adav olmaması lâzımdır 

Şimdi Sayın özden diyor 
hakkını nasıl tahdit edersiniz?: 

:ı. cSecm 

Seçime girme hakkım tahdit etmiyoruz, ken
disinin bir hakkı hiyarı var, iradesini kullanı
yor. Diyor ki, «Ben bu partidenim yahut da de
ğilsem bile, bu partiye geliyorum ve bu partiden 
bu seçimi için belediye başkanı adayı olacağım. 
İşte hakkını ve iradesini kullandı. Şimdi yokla
mayı kaybetti, Yoklamayı kaybettikten sonra 
«Beni aday göstermediniz:-) diyor. İşte burada 
bir ahlâksızlığı önlemek maksadı yi e bu mesele 
ortaya konmuş. Aday gösterilememiş, partiden 
de, hepsinden de vazgeçmiş gitmiş bağımsız 
aday olmuş. Onu da bırakmış başka bir partiye 
girmıiş... 

Mulhiereni arkadaşlar, böyle göçebe kuşlar 
gibi. bir seçim içerisinde iki, üç defa yer değiş-

. tirem insanlardan memlekete hayır gelmez, ol
maz böyle şey. İşte bu kanun bu kötülükleri ön
lemek maksadıvle getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın B-etil'in ta
kıldığı bir nokta var, o hususu da arz etmek is
terim. Diyor ki, « Belediye başkanlığı için aday-
lığnıı koyan kimse, il. genel meclisi için aday 
olabilir mi?» 

Şimdi, biraz evvel Komisyon yerinden onu 
da arz ettim. Bu seçimlerin hepsi aynı günde ya
pılıyor. Evvelâ fiilî imkânsızlık var. İkincisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim
lerini tanzim eden ve gündemimizde bulunan 
kanunda partilerin anlaştıkları bir prensip var; 
bir ilde milletvekilliği ve Cumhuriyet Senatosu 
üveliği seçimi aynı zamanda yapılıyor isıe, bir 
kimse her ikisine birden adaylığını koyamaz. 

Şimdi, meseleyi kanunun bu ölçüsü içerisin
den ve bu mantık ölçüsünden alırsak, bu anla
yış içerisinde mütalâa edersek, belediye başkan
lığına adaylığını koymuş olan kimıse, seçimle
rin aynı günde yapılması, yoklamaların aynı 
günle yapılması nedeni ile il genel meclisine 
aday olamaz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Kaybetti isıe?.. 

OEOİOÎ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Devamla) — Kaybettiyse kaybet
ti. iradesini kullandı, bitti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu suretle 
bu tereddüt edilen noktayı daha çok açıklığa 
kavuşturdum zannediyorum. Bu, her iki kanu
nu birlikte mütalâa etmek kaydıyle olur. Bu ba
kamdan Sayın Pmtil ve Sayın Özden'in tereddüt-
ri de gitmiş olacak zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, simdi bağımsızlığı arz 
"t'-ini. Bağımsız olarak adaylığını koyamıyor; 
ama il genel meclisi seçimleriyle belediye mecli
si secimi erinin aynı anda yapılmadığını kabul 
buyurunuz. Değişik günlerde yapıldı ise. o za
man bu kanun orada bir hakkın kullanılmasını 
önleyemez, önlememesi lâzım ıgelir Partilere 
«rmıe. çıkma, kayıt usulleri ne ise, kanunlarda 
p.daylık için müracaat ne ise o yollara girer, 
adaylığını koyar, buna mâni olamayız; ama ay
nı günde yapıldığı ahvalde hem bu Seçim Kanu
nu muzdaki hükümlerin ışığı altında,, hem de se
çimlerin aynı günde yapılmış olması sebebiyle 
fiilî imkânsızlık durumundan dolayı aday ola
maz. 

Bu suretle görüşlerimizi kısaca özetlediğimi 
-zannediyorum. Arkadaşlarımın tereddüt ettiği 
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noktalar varsa onlara da cevap vermeye kazı
rım. 

Teşekkür ederim. 
[BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Sayın Sarlıealı, buyurunuz. 
NEJAT SARLIOALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, imikte ram arkadaşlar; 

Komisyon Başkanı kusura balkımasın şah
sen ben aydınlanmadım. Biraz daha malûmat 
vermesine ihtiyacım var.. 

•Şinıdi, bir siyasî partiye adaylık için müra
caat etınıek var. Bu, bir siyasî partinin mensu
budur. Bir de bağımsız adayların doğrudan 
doğruya il seçim kurullarına veya ilçe seçim 
kurulla<rma müracaat Gitmeleri var. Bunun ikisi 
birbirinden tamamen ayrıdır. Biri partilerin 
tüzükle nine g'öre halledilir. birisi kanuna göre 
halledilir. Bir siyasî partiye müracaat tariki 
meselâ 28 Ağustos diye tespit olunur, 30 Ağus
tosta yoklamalar yapılır, artık ondan sonra o 
siyasî partiye mensubolan şahıs yoklamada ka-
zaniaımadığı için partisinden 31 Ağustosta istifa 
edip bağımsız olarak adaylığını koyamaz. Ka
bul. Siyasî partiye mensup olan insan böylece 
bağlanmıştır; ama hiçbir siyasî partiye mensu-
bo Ilımayan bağımsız bir milletvekili ya da sena
tör adayının Ağustosun 31 nci günü adaylığını 
bağımsız olarak koyamaması gibi bir durum 
mevcut değildir. Ama, biz yeni getirdiğimiz Si
yasî Partiler Kanunundaki değişikliklerle esas 
itibariyle siyasî partiye mensubolan şahsın son
radan istifa edencik adaylığını koyanıaya-cağını 
tasrih etmişiz, aydınlığa kavuşmuşuz, orada 
te.redidudum.uz kalmamış. Ama, bu tarafta siya
sî partilerin aday yoklaması yaptıklarının er
tesi günü bağımsız bir adayın adaylığını koya
mayacağına dair bir hüküm yok. 

Şimdi, mahallî idare seçimleriyle ilgili ka
nunda münakaşa konusu olan meseleye bunu in
tikal ettirelim. Bir siyasî pa.rti mensubu 28 
Ağustos günü o partide yapılacak olan yokla
malar için belediye başkanlığına adaylığını 
koymuştur, kazanamamıştır. Artık o zaıtm 30 
Ağustos günü, yani siyasî parti yoklamasının 
yapıldığının ertesi günü partisinden istifa ede
rek adaylığına koyması ımevzuubahis değildir. 
Bu hükme göre olamaz. Ama, kabul edelim İd, 
belediye başkanlığına adaylığını koyan ve 28 
Ağustosta yoklamada kaybeden ve pa.rti men

subu olan zat ertesi günü partisinden ayrılı
yor ve il genel meclisi üyeliği için bağımsız 
adaylığını koyuyor. Yoklamaların aynı günde 
yapılmış olması meseleyi halletmiyor ki; 28 
Ağustos günü partinin bütün yoklamaları ya
pılıyor ; o yoklamalarda belediye başkanlığı için 
adaylığını koyan siyasî partili zat kazanamıyor, 
ertesi günü partisinden istifa, ediyor ve bu de
fa il genel meclisi üyeliği için bağımsız olarak 
adaylığını koyuyor. 

Maddede bunu önleyen bir sarih hüküm 
yoktur. 

Şimdi Sayın Komisyon Başkanı huzurumuz
da. şöyle açıık bir ifadede bulunmalı: Bir siyasî 
parti mensubu yoklama gününe kadar adaylığı
nı koymuş olduğu belediye başkanlığı ya. da be
lediye meclisi üyeliğinden herhangi birisini ka
zanamadığı takdirde ertesi gün bağlanışız olarak 
diğer seçimlere de adaylığını koyamaz. O za
man mesele halledilmiiş olur; ama bu saraihata 
nedense Sayın Komisyon Başkanı varmadılar. 
Ya ben şahsen anlayamadım, yahut da kendisi 
bu sarahate ulaşamamış olacaklar. 

O itibarla, yarın büyük ölçüde ihtilâflara 
sebebiyet verecek olan bu ince noktanın bura
da halledilmesi lâzımdır ve üzerinde hakikaten 
durulmaya değer bir husustur. 

'Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Seçim sonuçlarına veya seçilen 
kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine veya 
re'sen yetkili seçim kurullarınca, her ne sebep
le olursa olsun, seçimlerin yahut seçim tuta
naklarının iptaline karar verilmesi hallerinde, 
iptal olunan seçim yenilenir veya bu suretle hâ
sıl olacak boşalmalar, bu yerler için yapılacak 
yeni secimle doldurulur. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu 6 ncı madde açık değil, tereddütlere 
meydan vere eek nitelikte görüyorum. 

Şimdi, madde okunduğu zaman yek nazarda 
seçimlerin tamamen yenilenebileceği mânası 
çıkmaktadır. Halbuki, asıl maksat ve gaye iki 
nokta üzeninde toplanıyor. Öyle anlıyorum. Bi-
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lûsi seçimlerin tüm olarak, sebepleri mevcut ise, 
iptalidir; ikincisi, seçilme vasıflarını haıiz ol
mayan bir veya iki kişinin veyahut üç kişinin 
seçiminin iptalidir. Tüm olarak seçimlerin iptali
ne karar verildiği takdirde seçimler yenllene-
celktir. Hasan ve Hüseyin Beyin tutanağı iptal 
edildiği takdirde sadece o bir veya iki kişi için 
seçim yapılacaktır. Öyle anlaşılması lâzımgel-
diği .kanaatindeyim; ama maddede bu vazıh 
değildi1!*, anlaşılmamaktadır, tereddütlere mey
dan verecek şekildedir. Seçimlerin tüm olarak 
yenileneceği mânasını çıkaranlar oluyor. Bura
da buna açıklık verilmesi lâzımdır. Komisyon 
veya, Hükümetten bu hususu burada açıklama
sını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —• Sayın Gündoğan, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Artuknıaç'ın biraz önce bu kürsüden 
dile getirdiği görüş, düşünüş ve anlayış, gerçek
ten 6 ncı maddenin yalnız tereddütleri mucip 
olan bir madde olması bakımından değerli değil, 
aynı zamanda seçim ve seçilme haklarının öne
mini ve şahsiliğini ortadan kaldırıcı bir hüküm 
getirmesi bakımından da, çok yerinde sözlerdir. 

Şimdi, bir veya 'birkaç kişinin seçim kanunla
rına uygun olmayarak seçilmeleri halinde «Se
çim tutanaklarının iptaline karar verilmesi halle
rinde, iptal olunan seçim yenilenir.» dendiği tak
dirde Ibu genel olarak 'bütün seçimlerin yeni baş
tan yapılması anlamını tazammun eder ki, böyle 
bir tehlikeli, hattâ hukuksuz, kanunsuz bir yola 
gitmeye mahal yoktur. Sanıyorum ki, bu mad
de 'buraya Türkiye'de vukubulan bâzı olaylar ne
deniyle konulmuş olacaktır ve güya ona çere ge
tirmek için olacaktır; ama hem seçme ve seçiline 
hakkını zedeleyici mahiyettedir, hem geçmişteki 
Mı* olayın tekerrürünü önleyici olsun diye geti
rilmiş clmak gibi kanunim objektifliği ve genelli
ğine uz düşmeyen bir anlayıştır ve hem de bir 
kısım seçilenlerin bir kısım seçilenlerden zarar 
görmelerini mümkün kılacak bir maddedir. Mad
deyi şimdi burada değiştirmeye kalkmayacaksı
nız sanıyorum. Çünkü istediğim gibi sürpredük-
siyon usulü 3 vardiya çalışıyoruz, O itibarda, ko
misyon ve Hükümet olarak lütfediniz bunu kesin 
bir madde anlamına gelecek biçimde, biraz evvel 
arz ettiğim; aslında Sadık Artukmaç arkadaşımı-
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zııı ortaya çok belâgatle koyduğu bir biçimde re-
aanefe ve başka anlama gelmeyecek güce kavuş
turunuz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Köken*, (buyurunuz. 

YİĞİT KÖKEB (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; 6 ncı madde Sayın 
Artuknıaç'ın da ifade ettikleri gibi cidden muğ
lâk bir madde Ben de arkadaşlarımın temas et
medikleri; fakat endişe duyduğum bir hususu arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş 'bulunuyorum. 

Şimdi, tutanağın iptali halinde seçimin yeni
lenmesi, tek şalısın seçileceği seçimlerde geçerli 
'bir usul. Meselâ bir yerde belediye seçimi yapılı
yor, seçilen zatın tutanağı seçim kurulu tarafın
dan iptal ediliyor. Bugüne kadar olduğu gibi, 
o zattan sonra, en çok rey alana mazhata verile
cek yerde, orada seçim yenileniyor. Bu doğru 
'bir hüküm. Ama, şöyle bir misale ben kendi ka
famda cevap (bulamadım. Bunun, bilhassa sayın 
Hükümet ve Komisyon tarafından Yüce Senato
ya izahını rica edeceğim. 

Bilfarz 100 tane 'belediye meclisi üye^i bulu
nan bir ilde 80 'belediye meclisi üyeliğini 'bir si
yasî parti, 40 belediye meclisi üyeliğini de 
seçime iştirak eden diğer siyasî partilerin kazan
mış olduğunuykaibul edelim ve yine farz edelim, 
hu vakldir, Türkiye'de vukuagelmiş bir hadise
dir; 60 üyelik kazanan partinin üyelerinin se
çim tu tana kî an Seçim Kurulu tarafından iptal 
edilmiştir. Bu maddeye güre iptal edilen üyelik
ler için yeniden seçim yapılacaktır. Nasıl yapı
lacaktır, bu seçim? 100 misalini bunun için al
dım; o 'seçim bölgesindeki reylerin % 40'mı almış 
'bulunan partiler ve % 60'ım almış bulunan par
ti yeniden c/c 60 üzerinden seçime iştirak edecek
lerdir. Bunun neticesi şu olacaktır : % 40'ı almış 
bulunan partiler % 60în da % 40'mı almak su
retiyle o seçim 'bölgesinde ekalliyette bulunmala
rına rağmen bu maddeye göre ekseriyet durumu
na gelmiş olabileceklerdir. 

Ben şunu ifade etmek istiyorum: Bu (benim 
şahsî 'kanaatime 'göre büyük bir noksanlık. Millî 
iradenin tam mânasıyle tecelli etmesine engel ola
bilecek bir hüküm olarak bunu mütalâa ediyorum. 
Ancak, mahallî seçimlerin tarihini tespit bakımın
dan önemli bulunan tasarının bu şekliyle Yüce 
Senatodan geçmesi lâzım geldiğine de inanıyorum; 
fakat Hükümetten hir ricada bulunuyorum. Mil-
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BAŞKAN — ol o sn a sayılı bâzı o.mau suç
larının affına dair kanun tasarısına açık oyu
nu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. Oylama işlemi bit m iş t ir. 

Buyurunuz, Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, değerli arkadaşlarım; 

Bu 6 ncı maddenin ihtilaflı bir konuyu hal
letmek için sevk edildiği anlaşılıyor. Bilhassa, 
İstanbul Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi 
üyelikleri için yapılan seçimde hatalı parti ha
reketinden dolayı seçilen adayların mazbataları 
iptal edilmiş ve onlardan sonra sıradaki en çok 
oy alanlara mazbata verilerek onların yerine 
getirilmiştir. Bu yüzden ihtilâflar hâsıl olmuş
tur. 

Şimdi, iki teori var, arkadaşlar. Birincisi, 
bir belediye reisinin adaylığı, secimden sonra 
mazbatası iptal edilirse yeni seçim mi yapılma
lıdır veyahut mazbatası iptal edildikten sonra 
ondan sonra en çok oy alan kimse mi belediye 
reisliğine getirilmelidir'? Bu sual il genel mec
lisi üyeleri için de varittir, belediye meclisi 
üyeleri için de. 

Gerek o zamanki partimiz olan Cumhuriyet 
Halk Partisinin xe gerekse Adalet Partisinin 
bünyesi içinde bu konu epey tartışılmıştır. 
Hattâ, diyebilirim ki, o zaman Cumhuriyet 
Halk Partisinde vazife gören bir avukat arka
daş, bunun doğru olmadığını; yani yeniden 
seçim yapılması icap ettiğini ileri sürmüştür. 
Hangisi doğrudur? Seçimlerde yedek adaylık 
müessesesi olmadığına göre, mazbatası iptal 
edilen bir arkadaşın yerine ondan sonra en faz
la oy alan kim ise. onun getirilmesi mi doğru
dur, yoksa yeniden seçim yapılması mı doğru
dur? 

Sayın KÖker, burada bariz bir şekilde işi 
misal] en d irerek izah ettiler. Bu f kürlerine ka
tılıyorum. Hakikaten, seçim yapılır, % 60 
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üyenin mazbatası iptal edilirse, ondan sonra ye-
1 L A ni bir seçim yapılacak olursa, bu seçime ta-

biatiyle bütün partiler girecektir. % 40 irade
yi elinde tutan parti % 40'ı muhafaza edecek 
mi, yoksa diğer partiler bu % 40'tan da na-
sibedar olacaklar mı?.. % 40ı da muhafaza 
edebilir, aksi de olabilir; yani % 30'a da, % 
20'ye de düşebilir. 

Çünkü arkadaşlar , atmosfer değişir; par
ti içindeki atmosfer nasılsa, dışardaki atmos
fer de öyle değişir. Adaylar da değişebilir. 
Yeniden seçime gkdlecekse, o takdirde maz
bataları herhangi bir kanunî sebeple iptal edil
miş arkadaşlar için zannedersem yeniden bir 
yoklama, bir tespit yapılacaktır. O zaman da 
o arkadaşlar seçilecek mi, seçilmeyecek mi, 
aday olacak mı olmayacak mı? O da ayrı bir 
dâvadır. Bu da partileri karıştırır. 

Şimdi o arkadaşlar aday oldu diyelim; es
kisi, yenisi; meselâ, 1 . 12 . 1973'te seçim ya
pılacak, ondan altı ay sonra, yahut üç ay son
ra bir seçim daha yapılacak. O zamanki seçim 
ortamı ile ikinci yapılacak seçim ortamı birbi
rine uygun değildir, uygun olmayabilir. Hü
kümetler değişir, partilerde başka türlü hare
ketler olabilir. 

Bu bakımdan, şahsî kanaatime göre işi bir 
seçimde bitirmekte fayda vardır, talik etmekte 
fayda yoktur. Partiler için fayda yoktur; ce
miyet için fayda yoktur. Bunu iyice düşünmek 
lâzım. Vakıa, partiler bu mevzu üzerinde dur
muşlardır, bir reaksiyon maddesi olarak geti
rilmiştir. Yalnız, işin esası tetkik edilecek 
olursa bu, partilere faydalı oknaz, zarar verir. 

Niçin yeni seçim? Neden dolayı yeni seçim? 
Mazbatası iptal edilmiş, olanın yerine ondan da
ha eksik oy alan arkadaş geçer ve mesele hal
ledilir. Milletvekili seçimlerinde - bilmiyorum-
böyie olmayacak mı? O tasarının görüşülmesine 
daha gelmedik, nasıl yapıldığını da bilmiyo
rum, henüz okumadım. Ama, milletvekili se
çimin1 e. hepsinin birden mazbatasının iptal 
edileceği bir ortam olamayabilir. Bütün bir 
vilâyetin, 5 - 6 tane vilâyetin veya 10 - 15 vi
lâyetin birden seçimi iptal edilip, yeniden se
çim yapılacak olursa, o da, Senatoyu, Millet 
Meclisini ve partileri de karıştırır. 

Bu bakımdan bunu gayet esaslı bir şekilde 
incelemek lâzımdır. Hissî hareket etmeyelim 
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arkadaşlarım. «O gün öyle oldu, belediye 
seçimini biz kazandık, öteki kazanmadı» filân 
gibi düşüncelerden tamamen tecerrüt ederek 
davayı... 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) ~— Ne ya
palım, bunun çaresi nedir? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Kanaatim
ce, arz ettim. Birinin mazbatası, iptal edilirse, 
onun yerine, geride kalan, en fazla oy alan 
getirilmeli ve o teşekkül tam mânasiyle top
lanabilmek. Yoksa, bölük bölük seçim yapmak 
çok tehlikelidir, arkadaşlar. Bu, partileri de, 
memleketi de karıştırır, kanaatindeyim. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hükü
met ve Komisyon açıklama yapsınlar. 

BAŞKAN — Yapmıyor erendim, ben soru
yorum. Ben illâ ki zorla yaptırabilir miyim, Eri
yin Gihıdoğan. Soruyorum ben, söz istemeyince 
zorla «konuşun» diyebilir miyim? Söz istemi
yorlar. karşmıdalar. 

&ADTK ARTlTdMAÇ (bTa-gai) — Sayın 
Başkan, Saym Başkam.. 

J ii x.ii t A ı. (u.,<;-v/'j>..i.ı \ ıs i <Aiı... nı} — ıs.-....r.! 
ettim, tamam etendim; ama müsaade ödemeniz 
bizim de üzerinde durduğumuz suallere cevap 
versinler de tatmin olalım. 

Bu memleketin meselelerini bir zaman mese
lesi, bir tatile girme meselesi gibi birtakım dar 
kalıplar' içinde mütalâa etmenin mahzurunu 
Yüksek Başkanlık takdir buyursunlar. 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ben burada... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka; biri konuşurken, ikincisi konuşamaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Bakan lütfetsinler, burada ifade ettiklerimizi 
bir sual olarak kabul etsinler, cevap versinler 
de bu sorunu halledelim. 

BAŞKAN — O sizin arzunuz. Doğrudur; 
ama ben konuşmak için mecbur tutamam. Söz 
isterlerse veririm. 

Buyurunuz Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, bendeniz de bunu arz etmiştim; Hükü

met veya Komisyon bunu vuzuha kavuşturma
lıdır; zabıtlara geçsin, tatbikata ışık tutacak
tır. Bu madde yüce Senatodan çıktığı zaman 

İ oıreor; ihtilâflara sebebiyet verecektir. 
Bendeniz istirham ediyorum; Hükümet ve

ya. Komisyon bu sualleri cevaplandırsın. 
BAŞKAN — Pekâlâ, efendim. 
içişler; imkanı 

gayurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI 

"am" i A .'imi>ı Nı 

avın Mukaddi o ' r l r 

1 ^ ^.V..i! ) 1) 1 J i.V O/J ± U-

Sayın Başkan, pek mnlıterem 
aTmdaüaran; 

Bu madde hakkında ileri sürülen ve tered
düt edilen iki husus var. Seçimin iptali keyfi
yeti bu maddede iki türlü gösterilmiştir: b r . 
secimin iptalinde tümü ile yenilenme; bir de, 
tutanak iptalinde boş olan yerlerin doldurul
ması. 

Madde gayet açık, bir misâl ile arz edersem 
daha iyi olur. Tahmin cdiyarum buradaki mü
zakerelerin merkezi sıkleti İstanbul'da vaktiyle 
iptal edilen seçimlerden mülhem olarak acaba 
yeni bir iptal halinde durumun ne olacağı mer-

Malumuâliniz İstanbul'daki Belediye Mecli
si seçimlerinim Türldye'nin diğer bütün illerin
den farklı olarak bir özeliği vardır. İstanbul' 
da beloliye hudutları dahilinde kaza teşkdâtları 
tam olduğu için, belediye meclisi üyeleri kaza
lara •göre seçilir. 

Omaı Tan İstanbul'da meselâ adabın misâl 
abıyım; adalarda bir seçim tutanağının iptali 
halinde tümü ile o tutanağın içinde üye olan 
kimleıse, onlara münhasır bir boşluğun doldu
rulması olacaktır. 

Eğer adalarda seçimin iptali halinde ise, 
-ada1 a rda tümü ile secime iştirak edenlerin hep
sine teşmil edilen bir seçim yapılacaktır. 

Taşrada, bir ilde izah edeyim, Saym Artuk
maç Tn sorduğu soruya cevaben arz edeyim. 
âl' oelâ Yozgat ilinde il genel mıeclisi seçimle
rinin tümü ile yenilen.nıesi.ne karar verilirse, 
bütün ilde seçim yenilenecek; fakat, bu tuta
nağın iptali şeklinde tecelli öderse, meselâ Çe
kerek yahut Şefaatli'de münhasıran o üyelere 
inhisar etmek üzere orada seçim yapılacak. 

İptal iki türlü oluyor; bir, seçimin yenilen
mesi ile ilgili iptal; bir ele, tutanaklarla ilgili 
iptal. 
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Bilimem bu izahatım arkadaşlarımı tatmin I 
etti mi? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayım Başkan, 

mâruzatıım sırasında, bir siyasî partinin bütün 
mazsbaıtaları iptali edildiği takdirde durumun 
ne olacağını müşahhas bir misalle sondum. 

100 üye çıkaran bir seçim bölgesinde bir si
yasî partinin aldığı 60 üyeliğe ait mazbatalar 
iptal edildiği takdirde seçim yenileneceğine gö
re, bu paırti ve diğer partiler de seçime iştirak 
edecekler/dir. O takdirde bu 60 üyeliğin yüzde 
40'ını, diğer siyasî partiler yeniden seçime iş
tirak etmeleri sebebiyle akacaklardır. 

Ben bu durumu milli iradeye aykırı gülüyo
rum. Bu hususda sayın Bakan ne düşünüyor
lar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KİN (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımın 
sorusunu şöyle cevaplandırayım: 

Bu önümüzdeki mahallî seçimleri, genel se
çimlerle karıştırmamak lâzım, özür dilerim. Ma
hallî seçimlerde belediye reisi, muhtar, köy muh 
tan , şehir mahallât muhtarı ve bunlara da pa
ralel üç meclis bir de İl genel meclisi olmr-'k 
üzere yedi setçim yapılıyor. Bunların her birinin 
kendine has özellikleri vardır. Yani. misali İm il
gisi üzerinden belirtirsek ela ha iyi olur. M<"se- I 
lâ, İl genel meclis misâlini tekrar arz edeyim: 

İl genel meclisi seçimlerinde <?c 60, c/c 40 di
ye bir şey bahis mevzuu değil. Hangi ilçede 
hangi partilerden adaylar varsa onlar aşağı yu
karı ekseriyet sistemi ile kazanıyorlar. 

Meselâ, biraz evvel söylediğim misali An
kara'ya teşmil edeyim. Çubuk'tan İl genel mec
lisine kaç üye seçilir? («Üç tane» sesleri) Üç. 
Güzel. Şimdi Çubuk ilçe seçim kurulu bu üç 
üyenin ya tümüne iptal kararı verir, o zaman 
Ankara ili ile hiçbir ilgisi olmadan seçim Çu-
buk'da tümü ile yenilenir veyahut o seçilen ar
kadaşlardan birinin seçim tutanağına itiraız olur. 
o tazelenir. 

Arz edebildim mi? 
BAŞKAN — Evet efendim tamam. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan-

ben partilerin usul hataları neticesinde o bölge
deki tüm iptallerde durum ne olacaktır, diyo- | 
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ram. İstanbul misalinde olduğu gibi, bir parti
ye ait adayların normal yoldan verilmediği ge
rekçesiyle bütün belediye meclisi üyeleri ve il 
genel meclisi üyelerinin mazbataları iptal edil
mişti ve onlardan sonra en çok rey alan üyelere 
mazbata verilmişti. Bu misali, İstanbul'a göre 
sayın Bakanın vermesini rica ediyorum? 

BAŞKAN — Yani, yine böyle mi olacak, 
yoksa başka türlü mü olacak demek istiyorsu
nuz % 1 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sual anlaşıldı, de

ğil mi?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-

KİN (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımın 
endişesini arz edeyim. Eskiden iptal edildiği za
man, müteakiben en fazla oy alan seçiliyordu. 
Şimdi, iptal halinde müteakip en afzla oy alan 
değil, seçimin o mıntıkada yenilenmesi lâzım 
gelecek, tümüyle yenilenecek. Hatta bir hususu 
da arz etmek isterim, Millet Meclisindeki mü
zakerelerde buraya çok daha isabetli olarak 
bir ibare ilâve edildi, «bu suretle» diye. 
«Bu suretle» kelimelerini ilâve etmeseydik, is
tifa veyahut ölüm suretiyle vuku bulacak bo
şalmalarda da yeniden seçime ıgitme zarureti ha
sıl olaiaktı. 

(BAŞKAN — Tamam efendim. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sual so

racağım. 
BAŞKAN — Sayın Özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tümüyle ip
tal veyahut kısmen iptal edilirse, bu ikinci se
çim bugünkü mevzuatta göre hangi tarihte ya
pılacaktır ? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KİN (Devamla) — Onu, gayet tabiî seçim ku
rulu tâyin edecek. Sayın özden, Özüv dilerim, 
seçim kurulu dedim. Çünkü, burada takvim ve 
tarihlerin tespitini, iki seçim bir birine yaklaş
tığı için seçim kurullarına bıraktık, onlar ta
yin edecek. 

BAŞKAN — Sayın Adak. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Bakan da öyle başladı; sualler hadiseye mün
hasır oluyor, muhtemel sualleri tevcih ediyoruz. 

BAŞKAN — Daha iyi anlaşılması için mü
şahhas hale getiriliyor. 
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M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şim
di, Isıtanbıü'da buyurdukları gibi, belediye hu
dutları içindeki kazalar belediye seçimi bakımın
dan ayrı ayrıdır. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUKADDER ÖZTE-
KlN (Devamla) — Sayın Başkan, özür dile
rim, şimdi iki hususu belirteyim, hem belediye 
meclisi, hemde il genel meclisi bakımından. 

'BAŞKAN — Sayın Adalı. 
M. ERDOIAN ADALI (İstanbul) — İkisi 

de aynı. Şimdi, soracağım sual bakımından 
belediyeyi alalım, vilâyeti alalım, ikisi arasın
da fark yoktur. Farzedelim ki, Şiışli kazasının 
10 belediye azalığı var, yuvarlak olarak arz 
ediyorum, seçim yapıldı, 6 tanesini (A) partisi 
'aldı, 4 tanesini de (B) partisi aldı. Sisli kazası 
seçim çevresi içerisinde seeimin tümü dep"il de, 
4 azarın secim '•tutanağı intal edildi. Şimdi, ne
tice itibariyle secimde tezahür eden kuvveler 
bakımımdan % 60 bir tarafta. % 40 bir tarafta, 
Siyasî partiler daha evvelki ilk seeimde oyları 
bu şekilde taksim etmişti, birisi 6 dikeri 4 üye
lik almışıtı. Şimdi, 2 nci secimde 4 tanenin yeni
lendiğini ve bunların da (B) partisinin, yani % 
40'ı alan partinin azaları oklıı«rrnu farzedelim. 
2 nci secimde yine •% 60. % 40 olanında oldu
ğuna srÖre, bu 4'ün en az iki tanesini rl^ha f A)' 
partisi alacak. (B) partisi neıticede 4/6 iken. 
2/8 oranına düşmüş olacak. 

BAŞKAN — Bmmnın S^vm B ^ a n . 
IrlST/ERl BAKANI MITKADDER OZTE-

KlN (Devamla) —• Sayın Başkan, arkadaşım ir 
sorduğu soru pek haklı. 

Şimdi, tekrar prensipten hareket ederek i-'-a 
hat vermeye çalışacağım, trttal secimin iptali 
keyfiveti oluyor. Sövl^di^i Sisli misalinde, ya 
secimin tümü intal edilecektir, lOmnun da se
cimi tazelenoepktir. adalet yerine srelecek'tir. 
Tutanağın irv+alî halinde muavven «ahışlama in
hisar edpeekt^'r. maalesef söylediği doğru. Endi 
şeşine iştirak ediyorum. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — O iza
nı an mesele yok. 

BxVŞKAN — Tamam 'efendini. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul eden

ler... Etmeyenler... Madde i'bnl edilmiştir. 
Madde 7. — Bu kanunun uygulanması sebe

biyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl ola

cak boşluklar ve hu seçimlere ait istifa, 'adaylığa 
başvurma, yoklama, adayların geçici ve kesin 
ilânı, itiraz, karar, propaganda ve seçim yasaklan 
gibi bilûmum seçim işleri ve süreleri Yüksek Se
çim Kurulunun alacağı ilke kararları ile düzen
lenil'. 

Ancak bu konularda tespit edilecek tarihlerin 
başlangıcı 1 Kasım 1973'ten önce olmaz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Efendim, kanu

nun 1 nci maddeciyle, 7 nci maddesi arasında vu
zuha kavuşmayan -bir husus vardır. Bu konu
yu gerek Hükümet, gerekse Komisyondan öğren
mek istiyorum. 

Şimdi, normal •seçimlere göre ertelemeyi 1 nci 
madde 9 Aralık 1973 Pazar günü olarak kabul 
etmiştir. Bu, 1 nci maddedeki hükümdür. 7 nci 
maddede de, «Bu kanunun uygulanması se'bebiy-
le tespit, edilen seçim tarihine göre hâsıl olan boş
luklar ve bu seçimlere 'ait istifa,» denmektedir. 
Bendeniz diyorum ki, yeni belediyeler teşekkül 
etmiş, bu belediyeler seçimini yeni yapmıştır, 
fakat İstifa fa'lan olmamıştır. Anayasada., yeni 
seçilen belediyelerin 4 seneyi ikmal etmeleri hak
kında âmir hüküm var, Seçim Kanununda da «4 
sene müddetle seçilir.» diyor. Bu durum karşı
sında, istifa da olmadığına göre, yeni kurulmuş 
olan beledi yelerin seçimlerinin yapılmasından lıe-
nü/î J FJene veya 6 ay 'geçmişse, bunlarda da se
çim aynı vaziyette yukarıdaki 1 nci maddeye gö
re 9 Aralık 1973 Pazar günü mü yapılacaktır? 
Yckpa, bunun gününün tâyinini Yüksek Seçim 
Kurulu mu yapacaktır? Bunu Komisyon ve Hü
kümetten öğrenmek isterim. 

BAŞKAN —• Buyurun, kim cevap verecek 
buna, Hükümet rai, Komisyon mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
BENDECİ (Samsun) — Bir dakika Sayın Baş
kan, bizi lâfa tuttular soruyu tam olarak anlama
dım. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, lütfen sorunu
zu tekrarlayınız. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — 
Erendim arzını şu: Şimdi, mahallî seçimlerin 1 nci 
maddede, normal prosedür dahilinde 9 Aralık 
1973 Pazar günü olması tadat edilmiştir. 7 nci 
maddesiyle 1 nci madde arasında bu kanunun uy
gulanması sebebiyle bir irtibat vardır. 7 nci 
nıadde «Seçim tarihine göre hâsıl olan boşluk -
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•mal: suretiyle kurman Gerici Komisyonu reyumu 
(yi. Jleclisi : 2/682; C, Senatosu : 2/61) (S. Sa
yısı : 310) (1) 

BAŞKAN —• Bir önerge var. takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

gımlci. kir madde eklenmesi hakkında Kanunun ge
len kâğıtkardan gündeme almarıak öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gerici Komkycn Ba ikanı 
Nafiz Ergene] i 

BAŞKAN — 310 S. Sayılı kanun tekkfin'n 
gelen kâğıtlardan gündeme alnrzuvanı ey'armu
za arz, ediyorum. Kabul edenler. . Kakın etme
yenler... Kabul ed'knld'lr. 

Diğer ime re iukdmmu yörüşülmemni oylarını
za arz ediyorum, Kakül edenler... Kakül etmeyen
ler.., Kakül od; İm irstir. 

İve dillide görügülmemul oylarınıza arz ed'yo
rum. Kakül •edenler... Kakül €İTO ey emler... Kak d 
edilmiştir. 

Hükümet vo Komisyon lütfen yerlerini akım 
Bapemn okunup okunur.'ama :ı burusunu ede-

il niza arz edivorum. Raporun akunmasım l;.ak-vr 
edenler.. Kakül etmeyenler.. Kakül edilmemk-
tiı\ 

Tek'i fin tümü üzerhıde dik ::İQy::n rayın üre 
var mı?.. Yok. 

Maddekve gemlmemnl oylarınıza arz od'T~o-
rum. Kakül edenler,.. Kakül etmeyenler... Kakül 
- -in„-,;„(.:,. 

54% <\Tv ı- T G "k r V ı ^ P 1 O r « - -n TUI O^ 

^ ! İ b 1 — V ^ i m ı T ^ r 1 ^ 
K ı n a n ı "> 1 e k 1 m 

( ( r 1" "• ı -• ^ i ( ,p ı . 

ı̂m 1961 ti im ı1 2 ^ 1 , p ° 
(]M'I K u n Liı î ° ı n l ^ 1 1 

imeı. •• ^ \m a > n t i "> n v 1 lı ı Jı "* ı \ 
sıba> \ r-k il ne 11 ki m İy i " in y y 
emekliye avrıldıklaru tarih ile 3 . 9 . 1971 tari
hi arasındaki sürenin her üç yılı kir dereceye yük
seltilmek ve artan yıllar kademe ilerlemesine sa
vılmak suretiyle düzeltilir. 

j ki Bunlardan öJ-3A «avdı Kanun hürnkm-ni-
| e. ov J ı 1 "i ı ı eı o t ^ ı 1 ı 

i'i 1 ] ı 1 a Î ı n nı 
c) ı N f1 a ı lıv1 la l a ^ n a ı i n (3 ^ n l 

i k ıı ' mr ^ p i k e ( ı x 1 

1 ı ta V n k r J \ c lı ı ı ı e i ı t o 
T c 

(1) 310 S. Saydı oasnıayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

TU ı ı n 'a J 

^ 1 ^n n <WP -> \ a ın İn 
B n ] k"1 n i 1(4 1 i a lım 1c r u alıd 

( f tc ı ıı a \ 1 ii ( i l.ı h kan t i a n 
a lı v t l ı r I » ' 1 < v ı Lt e td 1 el i 
mu'. 

Bordandırd'aeak olanların bu sürelerle kir
likte hizmet dırcsi toplanır. (30) yılı geçemez 

di Bunlardan ölenlerdi dul vo yetimleri hak
kında da vurandaki hükümler uygulanır. 

el Bunlara, genıık süreler kin görev ve 
emekli a.vbkları ile emekli ikramiyesi farkları 
ölenine:', 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa-
yuı üvıa var ıın'". Yok. 

İMaıddeyl oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edmd'vr.. Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmlsdr, 

Madde 2. — Bu kemin 8 Haziran 1972 tari
hlerden dibaven yürürlüğe girer. 

BkŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
s ey m üye var mı ? Yek. 

yp-y myl oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le-".,. Kakül etmeyenler... Kakül edilmiştir. 

Mm.dde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

P \oiy *>T —. Mm'd 7 ı de söz isteyen sa-
u ^ ı u ° Y^k 
^ r 1 l °A l ı ı n i " ediyorum. Kabul 

r 1 ı m n ı rf ,« ip Madde kabul edil-
' +u 

^ + ı ^ ^ ı17o ı e İdde, aleyhte söz is-
i r - A mıMki 

^-u ı f p tn im ı oV^nv-m. arz ediyorum. 
Voi T i U 7 ! K^ı ul «.t 1Pj nler... Kabul edil
miştir. 

7. — Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle 
ilcjili kcr.ıu/uların hân Jüikürnlerinin değiştirilme
si, l)â?î hükümlerin kaldırılman re bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin MiHei Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu îçişleri, Anayasa re 
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Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er 
üye alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon 
raporu (21. Meclisi : 2/904; \C. Senatosu : 2/60) 
(S. Sayısı : 309) (1) -

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
[Bugünkü -gelen kâğıtlarda yer alan 309 sıra 

sayılı «Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılma
sı ve bu kanunlara bâzı hükümler eklemmesi 
hakkımda kanun teklifi» nin; seçim dönemine 
geliınımıiş, seçim işlemlerinin başlamış olması, 
Yüce Meclislerin tatile girmek üzere bulunma
sı ve konunun kamuoyuna da mal olan, bu se
çimlerde uyguiamıması gerekmesi gibi mucip se
beplerle, biran önce kanunlaşıp, yürürlüğe gir
mesi zorunlu bulunduğundan; gelen kâğıtlar
dan Genel Kurulun gündemine alınmasının ve 
öncelik, ivedilikle görüşülmesinin Yüksek Se
natonun tasviplerinle arzını saygılarımla istir
ham edenim. 

Geçiei Komisyon Başkanı 
:Sani(SUiı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — 309 S. sayılı kanun teklifi
min gelen kâğıtlara ekten gündeme alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul e tüneyenler... Kabul edilmiştir. 

ıDiğer işlere tafcdimen görüşülmesini oyları
nıza. arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerıirüi al
sınlar. 

Raporun okunmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okuınımasım kabul eden
ler... Kabul etme yenler... Kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerimde gruplar atlına ve şa
hıslar adına söz alan arkadaşların isimlerini 
arz ediyorum. 

O. G. P. Grubu adına Sayın Nurettin A.k-
yurt, C. H. P. Gruıbu adına Sayın Fikret Gün-

doğan. 

(1) 309 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Şahısları adına da Sayın Salim Hazerdağk, 
Sayın Yusuf Ziya Aynım, Sayın Sırrı Atalay, 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Sayın Nejat Sarlıcalı. 

•Sayın Nurettin Akyurt, C. G. P. Grubu adı
na, buyurunuz. 

C. G. P. GRUBU ADINA NURETTİN AK
YURT (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım. 

Aydın Milletvekili Nakit Menteşe ve 13 ar
kadaşının Siyasî Partiler Kanunu ile seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinim değişti
rilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler efelen
mesi hakkındaki kanun teklifi üzerinde C. G. P. 
Grubu adına görüşlerimizi arza başlarken Yü
ce Senatoyu grubumuz adına saygı ile selâmla
rım. 

Sıayın senatörler, sizlere grubumuzun görüş
lerini arz ederken, her şeyden evvel takibede-
e eğimiz yol şu olacaktır; 

12 Mart 1971 yılından beri memleketimizin! 
geçinmekte olduğu buhranı, içinde bulunduğu
muz fevkalâde şartlan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisim ili içinde bulunduğu" ve sükûnet, emni
yet içerisinde yapmaya mecbur olduğu genel 
seçimlere bir hazırlık olmak üzere geceli - gün
düzlü yorucu çalışmaları da göz önüne alarak 
Anayasaya saygılı, İçtüzük hükümlerine uygun, 
hukukun üstünlüğü prensibini dilimizle değil, 
kalbimizle benimseyerek, demagoji ve parlâ
mento engellemesi yapmadan başta. Cumhuri
yet Senatosuna ve ondam sonra da gnrp ve şa
hıslara saygılı olmayı esas alıp, ona göre kısa. 
ve öz konuşarak bu yol yerine başka yollan 
seçenlere de bir örnek vermek istiyoruz. 

Elimizdeki teklifin, Partilerarası Seçim Ko
misyonunda yapılan çalışmalardam faydalanıla
rak hazırlianımış olduğu teklif sahipleri tarafın
dan belirtilmiştir. Gönül isterdi ki, bu teklif 
üzerinde bütün partiler anlaşsın ve o şekilde 
Parlâmentodan geçsin. Buna imkân olmadığın
dan bu şekliyle Parlâmentonun huzuruna gel
miş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Türkiye'sinde uzun zamandan be
ri aday tespitiyle seçim sistem ve usulleri üze
rinde tartışmalar olmaktadır. Bu tartışmaların 
özünde, dikkatle incelenecek olursa, Cumhuriye
tin temel müesseseleri evvelâ sistemli şekilde 
kasıtlı ve kasıtsız olarak tahrlbedilmekte, Türki
ye sathında bundan sonra da demokratik yol-
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larla kalkınmanın mümkün olamayacağı teması 
işlenmektedir. 

'Müesseseyi halkın gözünden bir defa küçük 
düşürmeye muvaffak oldu mu, aşırı sağ veya so
lun bu açılan kapıdan gelmesi kolay olacaktır. 

12 Marttan sonra kendi kabuğuna çekilen 
aşırı sağa mukabil aşırı sol kendisini kuvvetli 
görmüş olacak ki, Türk Ordusunu da hedef ala
rak son 2,5 yılda yaptıklarını beraber gördük 
ve yaşadık. Bu geçirdiğimiz devirde ve halen 
geçinmekte olduğumuz şu günlerde yasalların 
üzerime eğilirken maziden aldığımız derslerden 
yararlanmaya mecburuz. 

İşte bu sebepledir ki, bizim hedefimiz bu tek
lifin Anayasaya uygunluğu esas almaktır. ('Se
çimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, 
açık oy sayıma ve döküm esaslarına göre millî 
bakiyeye dönülmeden «düz ayna» sistemimi Cum
huriyetçi Güven Partisi olarak benimsiyoruz. 
Bu sistemde her parti genel oyların yüzde kaçı
nı almış ise, o oranda parlamenter çıkarmalıdır. 

Misal: Genel oyun % 20'sini alan parti. Mec
lise 90 milletvekili getirebilmelidir; fakat Cum
huriyetçi Güven Partisi bu düşüncesini, bugün
kü şartlar içinde taîbakkuk ettirmieye imkân 
olmadığı için Parlâmento çoğunluğuna saygı 
duyuyor, bu konuyu seçim beyannamemize götü
receğimizle işaret etmekle yetiniyoruz. 

«Bıı sene seçimler Anayasaya uygun tarzda 
yargı organlarının genel denetimi altında yapı
lacaktır» esası, yani Seçim Kanununda var olan 
hükümler muhafaza edilmiştir. Anayasamız «iSi-
yaısî partiler iktidarda veya muhalefette demok
ratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları» ka
bul etmiştir. 

Bu kuruluşlar yasalardan aldığı güçle de de
mokratik kurallara uygun bir şekilde çalışırlar. 
Bu kuruluşlar tüzük ve programlarıyle muhale
fette ve iktidarda daima kendilerini millete be
ğendirmeye mecburdurlar. Hal böyle olunca, 
bu teklif içerisinde kanaatimizce getirilen en mü
him hüküm, aday yoklamalarının siyasî parti
lerin kendi tüzük ve yönetmeliklerine saraha
ten 'bırakılmış olmasıdır. Her parti evvelâ par
tisine ve daiha sonra ela tüm seçmenlere, onla
rın benimseyeceği, tercih edeceği bir aday yok
lama usulünü kendi iradesiyle (kalbul edip ge
tirmek suretiyle vatandaş önüne çıkmalıdır. 

Seçmenler hangi partinin aday yoklama usu
lünü daha çok benimsemiş olursa, oyları yi e bu

nu belli eder. Diğer partiler de seçmen tarafın
dan benimsenen usulü kendisine esas olarak al
maya mecbur olurlar. 

Yapılan teklif ile ele alınan bir mühim mese
le de Türkiyemizde genel olarak tenkitlere ko
nu olan seçmen iradesinin mevcut usulle tam 
olarak belli edilememesi sebebiyle tercihli oyun 
getirilmesidir. 

Teklifin ilk şeklinde ibu tercihli oy şekli iş
lemez .hailde iken, Millet Meclisi müzakerelerim
de aldığı son şekliyle .daha işler 'hale getirilmiş
tir. Buna göre, bir seçim çevresinde bir parti
nin almış 'olduğu oy sayısının milletvekilli ve se
natör sayısına, göre değişen oranlarda tercihli 
oy alan adayın en alt sıradan birinci sıraya çık
masıdır. Meselâ; '6 milletvekilli çıkaran bir ilde 
bir parti 45 bin *oy alarak iiki milletvekili çıkar-
mışsa eski usule, yani halen mevcut sisteme gö
re, adaylardan birinci ve ikinci sıradaki şahıslar 
milletvekili oluyor. Bu yeni şekle göre 45 bin oyun 
en a,z 15 binini tercihli olarak ve listede sonuncu 
olan aday alırsa otomatikman altıncı sıradan bi
rinci sıraya çıkarak seçilmiş -olur ki, bu usulle de
lege tespiti ve tercihi yerine, seçımen vatandaşın 
tercihi esası getirilmiş olarak vatan saıtıhında 
çok haklı olarak yaygın 'halde tenkit konusu 
olan bir mesele de ortadan kaldırılmış 'olmak
tadır, 

Seçmen kütüklerinde, sandık seçmen İtetele1-
ripcle seçmen sayısının 300'dem 200'e indirilmiş 
olmasında da kanaatimizce isabet vardır. Bu 
tedbir, seçim günü dalha rahat oy yermek ve ça
lışmak imkânını sağlayacaktır. 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına oy 
hakkını vermek Parlâmento için büyük bir 'gö
revdir. Bu .konudaki çalışmalar henüz (bitirile
memiş, oy vermenin şekli üzerindeki hukukî en
geli erin mevcudiyeti ve (hazırlıkların kısa za
manda bitirilerek oy verme şeklinin tespit edi
lip, Türkiye'den uzakta vatan hasreti çeken bu 
fedakâr vatandaşlara da 'önümüzdeki diğer se
çimlerde oy vermeyi .sağlayacak: değişikliğin 
süratle getirilmesini temenni ediyoruz. 

^Seçmenin yaş tespiti konusu da Türkiye'de 
günün konusu olarak devam etmekte ise de, bu 
'konuda şimdilik eski hüküm aynen muhafaza 
eclilmiştlir. 

TRT'den seçimlerde propaganda için istifa
de etme şekli de ilke olarak benimsenimiş, racl-
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yoda propaganda konuşmaları 7 güne inhisar 
ettirilmiştir. Televizyondan seçim propaganda
sında istifade etmeyi prensip olarak beniımsiyo-
ıruz. Fakat bu konudaki arzumuza rağmen, Par-
lâmıerito çoğunluğu mevcut hükmü getirmiştir. 
Kanaatimize göre Türkiye'de yasalarla yapılan 
ıbir genel seçiıme televizyonun arka çevirmesi 
mümkün olmadığı gibi, ondan belli ölçüler için
de siyasî partilerin istifade etmesine de kanu
nî engel yoktur. Televizyon haber büllt emlerinde 
ve röportajlardan, seçim faaliyetlerini ve pro
pagandalarını takip etmek mümkün olabilecek
tir. Bu teklif ile yapılmış olan diğer değişiklik
lere, sözlerimizin başında vermiş olduğumuz 
söze sadık kalarak temas etmeyeceğiz. 

iSözlerimizi burada, 'bitirirken Cumhuriyetçi 
Güven Partisi adına sizleri tekrar saygıyle se
lâmı1 ar, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz-
için hepinize saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım; 

Kabul! buyuracağınız gibi, bu son günlerde 
geceli - gündüzlü hiç aralık vermeksizin bir ça
lışma düzeni içinde önümüzle gelen her kanunu 
gereği gibi incelemeye vakit bulamadan müza
kere edip kanunlaştınmak yolunu tuttuğumuz 
için, sanıyorum ki, memleketin en önemli ko
nularından birini çözmeye yönelmiş olarak ge
tirilen bu tasarı üzerinde gereği gibi değerlen
dirmeler yapamayacağız ve bundan dolayı da 
bir tecrübe sonunda şimdi yılklırım hızıyla yap
tığımız bu çalışmanın memlekete getireceği bâzı 
olumsuz sonuçları da, onların kabahatini de 
başkalarına yüklemeye çalışacağız, böyle yap
mamalıydık, doğru değildir. Bu -Seçimleri dü
zenleyen kanunlar gibi, demokratik rejimlerin 
temel sorunlarını hükümlere bağlayan yasaların 
enine - boyuna tartışılarak, geçmiş tecrübeler
den yararlanılaraik ve gelecekte ülkeye ve ü'ke
li in sahiplerinle ve giderek demokratik rejime 
gölge düşürmeyecek biçimde düzeııienımeliydi. 

îSamyorum ki, bu lüzum ve gereği, bu kanun 
'teklifini getiren kişiler ve daha. doğru bir de
yimde o kişilerin bağlı bulunduğu siyasal örgüt 
ide içtenlikle içlerinden kabul ve teslim eder

ler, ama son aylarda, 2,5 yıla yakın zamandan 
beri hükmü süre geldiği söylenen 12 Mart Muh
tırasında veya ondan sonraki zamanlarda bâzı 
güç sahipleri veya o yolda oluşturulan bâzı ka
muoyu tazyilkleriyle, seçim konularında yahut 
seçimılerle ilgili 'kanunların hükümlerinin değiş
tirilmesinde bir isteği, bir tazyiki, bir olağanüs
tü baskıyı savmak, ondan kurtulmak yolu aran
mış ve bu ta sariyle huzura gelinmiştir. Ama, 
gördüğünüz gibi getirilen tasarıyla bir - iki 
ön emişiz değişiklik yapılmış, bir de eskiden kul
lanıldığı, uygulandığı halde faydasız görüldüğü 
için terkedilen bir müess'ese yeniden Türk se
çim mevzuatına ithal edilmiş bulunuyor. Bir -
iki önemsiz değişiklik dedim; çünkü, eski ka
nunlarda mevcut birtakım işlemlerin isimleri 
değiştirilmiş ya da sandıklarda oy kullanma 
olanağını arayan seçmenlerin 20011e hudutlan-
ması gibi değişiklik1 er yapılmış, fakat önemli 
ihtiyaçlara cevap olacak ve bugün, bundan ev
velki seçimlerde elde edilen tecrübeleri değer
lendirecek bir değişiklik tasarısıyla karşı karşı
ya bulunmadığjıinızı açıkça söylumek gerekir. 

Çok sık seçim kanunları yapan bir ülke ol
makla. ünlüyüz. Türkiye'de, bir zamanların çok 
yararlı bir geleneği de bu yüzden zedelenmiş, 
oluyor : Hatırlarsanız, demokratik hayata geç
tiğimiz dönemlerde, secimler ve bu konularda 
yapılacak kanunların, gerçekten dcmîokratik ol
masını sağlamak üzere Cumhuriyet Halk Parti
sinin ihtiyar ettiği bir yol vardı; tarafsız bilim
sel kurumlar ya da kişilerin teşkil ettiği heyet
lere bu seçim kanunlarının esaslarını, seçme ve 
seçilme hakkının tam demokratik ve her türlü 
şek ve şüpheden, partizanca kayırmadan arın
mış olarak düzenlenmesini sağlayıcı yollar tu
tulurdu, ama bu gelenek 25 yıldan beri belki 
25 defa bozul a bozula bugün artık çok kısa dö
nemler içinde ve aşikâr partizanca kayırmaları, 
çıkar sağlamaları amaçlayan kanunlar getiril
mekte 'mahzur görülmemektedir. Oysa, böyle 
yapılacak yerde, toplum hayatımızın ve siyasal 
hayatımızın gerçek gereksinmelerine cevap ve
recek ve gerçekten seçme ve seçimle hakkının 
«•ereği gibi kullanılmasını sağlayacak ve seçim
ler, sonuçları ve demokratik rejim üzerinde her
hangi bir şikâyetin söylenmesine meydan bırak
mayacak düzenler getirilmesi zorunludur. 
Böyle yapılmamış olmm-mı .a-evçelıion Türk si-
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yasal hayatında bir noksan olarak niıte-liyoruz, 
görüyoruz ve ilân ediyoruz. 

Yasak savıma dan başka hiçlbdr anlamı olma
dığını ifade ettiğimiz bu kanunun, bari bu ya-
ısak savma niteliğini bir parça daha anlaşılabi
lir hale getirmek mümkün ilken bu fırsat •kaçı
nılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ne dünya ülkeleri, 
ne Tüi'k toplumunun bugün kazanmış bulundu
ğu sosyal ve siyasal düzey ne de mantık ve hu
kuk kurallarının Türkiye'de yaşayan insan'la-
nn 18 yaşını idrak etmiş olanlarının seçime hak
kını •kull1 anmaya mıâni olacak bir yönü yoktur. 
Aksine, dünyada bütün ülkelerin erginlik yaş
larının altındaki yaşlardan başlattığı seçme 
hakkının, Türkiye'de tam ters bir şekilde ele 
alındığını görüyoruz. Türkiye'de erginlik yaşı 
18 iken, oy verme yaşının başlangıcı 21 yaş. 
Oysa, başka ülklerde erginlik yaşı daha yüksek 
yaşlarken, oy verme yaşı 18 yaştır. Bu bir 
toplumsal gerçek değil mi, realite değil mi? 
Bu toplumsal realite Türkiye'ye ait olamaz mı, 
Türkiye'de de geçerli olamaz mı? Dünya toplum
larının, demokratik idareye bağlı bulunan 
toplumlarının siyasal hayatlarında bir kurum 
olarak yer almış bulunan oy verme yaşı, niçin 
Türkiye'de kabul edilmez? Bunu doğrulayan ve 
18 yaşında olanların, ondan sonraki yaşta 18, 
19, 20 yaşında bulunanların oy vermelerini en
gelleyen yerel, Türkiye'ye özgü bir neden, bir 
engel söylemeye kimsenin mecali yoktur. Bu 
verite de lâ Palis dedikleri frenkçe bir tâbir 
vardır. Türkiye'de ise, 'büsbütün bu 18 yaşın
dan itibaren oy verme hakkını kısıtlamaya gi
denlerin savunma güçleri ele yoktur. Çünkü bu 
kişilerin seçme ve anlama, idrak etme, değer
lendirme güçlülüğü içinde bulunmadıklarını 
söylemek, Türkiye'de mümkün değildir. Türki
ye'de 18 yaşında olanların ergin olduklan ka
bul edilmiştir. Ergin kişiler, esfei deyim ile re
şit kişiler, bütün medenî haklar kullanma yet
kisine ve yeteneğine sahip kişiler olarak kabul 
edilmiştir. Medenî Kanunda tespit edilen bu 
erginlik yaşı, medenî hakları kullanmaya tam 
katıksız, müdahalesiz bir yetki sağladığı yaş
tır. Yine Türk mevzuatında 18 yaşını bitirmiş 
kişilerin suçlarından ötürü herhangi bir bağış
lamaya, ceza indirimine müstahak bulunmadık
ları yolunda bir kanun maddesi vardır. Bildi

ğiniz giibi, bizim ceza mevzuatımızda bir zaman
lar 18 yaşında olanlarnı dahi cezalarından indi
rimler yapılırdı, sonra yapılan tadillerle 18 
yaş tam sorumluluğu, tam ceza ehliyetini belir
leyen yaş haline getirildi. 

Şimdi, bir yandan medenî hakların kullanıl
ması yaşı olarak 18 yaşı kabul etmişsiniz, o ki
şiye faili muhtar kişi gözü ile bakmışsınız ve 
her hareketini müstakilen icraya ehil kişi gözü 
ile değerlendirmişsiniz; fakat seçme hakkı gibi 
gerçekten önemli bir demokratik hakkı, bir 
siyasal ha'kkı kendilerinden esirgemişsiniz. Bu
nu izah edemezsiniz. Bunun aksini savunmaya 
kalkanların söyleyecekleri sözleri dinlemeye in
sanın tahammülü yoktur; ama bilinen bir 'ger
çek vardır. Sanıyorum ki, bu gerçek burada da 
geçerli. 18 ve ondan sonraki gençlik yaşları, 
elbette ki, ismi üstünde, o yaşların gereği atı-
lımcılik, değişme istekleri, yenilik, yeni dünya
lar ve yeni yaşam biçim ve arzuları ile doludur. 
Bu yenilikçilik, ilericilik, yeni yaşam koşulları 
yaratma arzularını taşıyan bu kişilerin tutucu, 
konservatif dünya görüşlü siyasal partiler in
dinde, elbette ki, kendileri aleyhine bir faktör 
olarak kabul edilmeleri mümkündür. Başka 
türlü izah etme olanağı yoktur. Tam yetkili er
gin kişi, her türlü hakkı istimale yetkili kişi, 
tam sorumlu kişi; fakat seçme hakkından mah
rum kişi. Bu çok aşikâr bir çelişki. 

Başka ülkelerde bulunması, elbetteki bu ül
kede de bulunmasını zorunlu kılan bir mate
matik kural değildir; ama başka ülkelerin gi
disi ile bizim ülkemiz arasındaki gidiş beraber
liğini sağlamaya yönelmiş bunca çalba varken, 
burada tutucu olmaya, benzememeye, ya da 
«Biı* kere öyle yazıldı öyle yapılacaktır» gibi es
ki Mısır hükümdarları zihniyeti ile hareket et
meye gerek yoktur ve bunu yapmamış olmak 
Türk gençliğine, Türk genç insanına bir hakkı 
esirgemek kolay affedilir bir ihmal değildir. 
Kasıttır bu; ama ihmal değildir demekle yeti
niyorum. 

Hemen söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Parti
si olarak biz, elimize geçecek ilk iktidar fırsa
tında veya ilk imkânda bu yaştan itibaren her 
Türk vatandaşının, başka bir kanunî mâni 
yoksa, seçime hakkına kavuşmasına önder ola
cağız, önayak olacağız; değişmelere, yeni dün
yaların kurulmasına katkıda bulunmalarını 
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ibn gençlere sağlayacağız. Sanıyorum 'ki, ülke
miz bundan yarar görecek ve ülkenin bu çağ 
dışı bâzı düzenleri bunların eliyle bir hamlede 
kaldırılacak ve yerine gerçekten onurlu bir ya
şamayı getirecek düzen yine bunların eliyle 
mümkün olacaktır. 

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaş
larının seçme haklarını kullanmama durumları
nın gözönüne alınmaması yahut alınmamış ol
ması, eğer gerekçede yazılı olduğu üzere, bu 
hususta henüz yeteri kadar çalışma yapılama
dığına bağlanırsa; bu büsbütün affedilmez bir 
kusur ve ihmal olur. Başka ülkelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın seçimlerde seçime haklarım 
engelleyen tek neden, seçim anında bu ülkede 
fiilen, şahsen bulunamamaları oluyor. Bu ise, 
kendi arzuları ile ihtiyar ettikleri bir yol de
ğil. Ülkede kendilerine gereği gibi değilse bile, 
az ölçüde dahi yaşama olanağı vermediğin kişiyi, 
kurum kurara'k Devlet eliyle dışarılara gönder
meye başlamışsın ve bunu devam ettiriyorsun 
ve bunda büyük de fayda umuyorsun, hattâ 
bunlardan büyük yarar sağlıyorsun. İnsan ih
racı suretiyle memleketin dış ticaret dengesini 
ayakta tutuyorsun; ama o insanların oy kullan
malarına, seçme haklarını kullanmalarına im
kân vermiyorsun. 

Engel nedir? Kanunda anlaşılır hiçbir itiraz 
'sebebi 'göremiyorum, münakaşalarda, da göreme
dim. Bir anda uzak ülkede bulunan kişinin ov 
yermesi tekniği akla geliyor. Bu tekniği bulan 
ülkeler var arkadaşlarım ve şoven bir ani ansa 
kapılmanın anlamı da yoktur. Başka ülkelerin 
yurttaşları diğer ülkelerde çalıştıkları veya bu
lunduk! an sırada, kendi ülkelerindeki seçime ne 
yollarla ve hangi tekniklerle katılıyoılarsa, bizim 
işçilerimiz de o yollarla, ve o tekniklerle seçimle
re pekâlâ katılabilir ve bizim de öyle ülkelerin 
mevzuatından yararlanmamıza mâni ne vardır. 
bilemem. Ama, öyle anlaşılıyor ki, yine buna bağ
lıyorum, gerçek nedeni bu alacaktır; o ülkelerde 
dünya görüşleri daha ziyade gelişen ve her tür
lü fikre ve yönetim biçimine açık bulunduğu için 
her türlü baskıdan, korkudan ve diğer kısıtlayıcı 
etkenlerden kurtulmuş kişilerin oylarından ürken 
iktidarlar ancak bunların oy vermelerini kabul 
etmez. Yoksa, bunların oy vermelerini sağlayacak 
teknikleri bulmak işten bile değildir. 

Yanlış hatırlamıyorsam 1945 te İkinci Dünya 
Şavaşmı _ t#k3beden_ aylarda İngiltere'de yapılan 

seçimde deniz aşırı ülkelerde yaşayan, ya da as
kerlik sebebiyle henüz kendi anavatanlarına dö
nem emiş kişilerin belli tekniklerle, usullerle oy 
vererek, harbi kazanmış ChurchH'i iktidaıdan etti
ğini hatırlarım. 

Demek ki, daha 1945 •! erde bu yolun uygulan
dığı bir dünyada yaşıyoruz. 1973'te elbette bu da
ha çek geliştirilmiş olarak bulunabilirdi. Bulun
mamasının nedeni olsa olsa budur. 

Böyle yapamazsınız. 18 ilâ 21 yaş arasında 
Türkiye'de yaklaşık olarak iki milyona yakın ve 
hattâ, daha fazla insanın olduğunu söylüyoruz. 
1,5 milyona yafan insanın da dışarıda yaşadığını 
söylüyoruz. Nüfusumuzun 1/10'una yaklaşık bir 
kesimini, hiçbir mâkul sebep gö'stermeksizin, hiç
bir gerekçe ileri sürmeksizin seçme hakkından 
mahrum ediyorsunuz. Buna halkkmız yoktur, 
doğru değildir. Yaptığınız doğru değildir; bir 
gün buraya geldiğiniz zaman ülkenin yine bu yüz
den gördüğü zararları telâfi etmek olanağı belki 
bulunacaktır; ama o zararlar, ya.ptiikla.ii zararlar 
kadar ülkenin aleyhine Olacaktır. 

Bu Siyasî Partiler Kanunu ve Secim Kanu
nunu değiştiren kanun teklifi bir başka konuda 
esirgeyici davranmıştır. Bil da modern anlayışa" 
veyahut bir ülkenin tüm insanlarının sahip ol
duğu en etkin haberleşme aracı televizyondan, 
seçin gibi çek önemli bir hesaplaşma işleminde 
kişilerin veya siyasî partilerin yararlanmaması, 
televizvondan ülke halkına kendilerini veya, men
sup olduğu partinin fikirlerini önerememe'si, izah 
edememesi; bunu yasaklamaya kalkmak ya da, bu 
istekleri önlemek anlaşılır bir şey değildir. 

Televizyon 'kurumları bâzı ülkelerde devletin, 
bâzı ülkelerde şahıslarındır derler, öyle biliyo
ruz. Bu ülkede televizyon Devletin olduğuna gö
re. bütün milleti ilgilendiren bir konuda Devle
tin malı olan bir araçtan, en etkin bir haberleş
me aracından, tanıtma aracından, karar vernıe-
ye yarayacak 'bilgileri sunma aracından o ülke
nin siyaset adamlarını veya partilerini veya on
ların temsilcilerini mahrum bırakmayı izah ede
cek modern bir düşünce tarzını söyleyeceğiniz 
zaman, belki inanacağız; ama, bu ne demektir, an
laşılması mümkün değildir. 

Yanlış 'haıtırlaımıyorsam, Fransa,'da De Geulle 
idaresiyle karşısındakiler arasındaki savaş, ba
sın, radyo, televizyon savaşı gibi oldu ve çoğu ^Kez 
elinde televizyonu bulunduran Devlet ve radyoyu 
bulunduran devlet temsilcisi hükümetlerin ve 
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onun partilerinin ku araçtan .çok yararlanmak su
retiyle rakiplerine üstünlük kazandığı 'bilim, kitap
larına 'geçmiş bir gerçekken, Türkiye'de nasıl bir 
düşünceye esir olunmuştur ve televizyon gibi çek 
etkin bir aracın siyasî hayatın en önemli bir dö
neminde, segimler sırasında kullanılmasına mâni 
olunmuştur, anlamak mümkün değildir. 

Bir başka konu; gerçekten, hep ibaşından 'be
ri arz ve izaha çalıştığım belli bir anlayışın, !bir 
zihniyetin esiri ve mahsulü olarak hazırlanan bir 
tasarı ile karşı 'karşıya olduğumuzu gösteriyor. 

Şimdi, vaktiyle Siyasî Partiler Kanunu hazır
lanırken, siyasî partilere yapılacak 'bağışların 5 
'kin lirayı geçmemesi öngörülmüşken, bu kere 25 
(bin liralık 'bağışların kabul edilebileceği kanun 
maddesi haline getirilmek istenmiştir. 

.Değerli arkadaşlarım, partiler, bizim anla
yışlımıza göre, normal olarak üyelerinin aıkla-
tiyle maddî hayatlarını, daha doğrusu malî ha
yatlarını devanı ettirmıelıklir, esas bu ollmalı-
dır. Partiler bur ölçüde bağış kabul etmıelidir, 
ama bu bağış, somunda o partinin iktidarında 
o partiden belli birtakım çıkakları sağlama
yı hedef alan bir bağış, oraya doğru suiistimali 
mümkün olan bir 'bağış kapsamında, malıiye-
tiılde olinı a malıdır. Bu 25 bin kiralık bağışın 
bir kişi tarafından yapılacağını, ama değişik 
aile efradının bunu çoğaltabileceğin! düşünür
deniz, yaıın o partinin iktidarda, parayı öde
yenlerin uzattıkları faturayı ödeme durumun
da kalacakları] bir gerçektir. 

Oysa, Türkiye'de en tehlikeli bir anlayışı 
bu yoklan geliştirmek isteyenler ülkeye fayda 
yerine zarar verirler. Çünkü, zaten ülkede sağ
lıksız bir ekonomi politikası sürüp gitm.e'k-
teidir. Ülkede zaten Devlet kaynaklarını plâna 
rağmen, plânın öngördüğü yerlere ayırmak ve 
oraya yatırmak olanağı 'bulunamamış, zaten bu 
ü.keJle birtakım şer'î hilelerle Devlet kaynak-
Carını bâzı kimselere aktarma yol ve yöntem
leri âdet haline getirilmek üzere epey gelişmiş 
bir müessese olmuştur. Şimdi, böyle bir kapı-
y:ı acımakla, ülkede gerçekten sağlıksız olan 
politikaları 'bir parça daha sağlıksız lüle ge
tirmeye meydan 'verirsiniz. Belki çok bağış 
alan partiyi, seçimde çok malî imkâna sahip 
üüluğu ilcin bir miktar daha fazla oya sahip 
kjiabilirsiııiz, hattâ iktidar ledebilirsiniz; ama 
o iktidarın, art ık o bağışları yapanlar ya da 

maili güçleri ekerinde 'bulunanların hava ve he
veslerine uygun hareket etmeye 'de mecbur fea-
lacakları vakıasını unutmayınıiz. Dünyada bu
nun sayıısız misâlleri vardır'. Geçmişte Acar'dır, 
bugün vardır, gelecekte de olacaktır. 'Bu itibar
lar, bu kanunda getirtilen yeni sınır siyasî par
tiye belki malî güç 'katacaktır, ama giderek o 
partiyi malî güç sahipleriniin sadece (duygusal 
yandaşlığı içlinde değil, verdiği paranıln karşı
lığını almak gibi bir haklılık içine de soka
caktır. Bu tutum ve 'davranıştan, eslki deyimle 
münezzeh olması lâzrmgelıen ibLır siyasail hayat 
yaşamalıyız. İstikrarlı siyasî hayat isteyenle
rin 'dikkat edecekleri 20, 30, 40 vfe 50 önemli 
sakınca maddesi varsa, bunların başında bu 
malî güç sahiplerinin (iıktidarlara sonradan 
çok da;ha yüksek bedelli fatura adetlime yolla
rını kapamak ollması lâzımıdır. Oysa 'bu, tam 
tersine kir anlayışla açılmıştır ve ,malî ola
nak ara sahllbolan ve egemen güçler diye si
yasal tarihte, siyasal edebiyatta rahatlıkla yer 
almış, bulunan sınıfların ve onların mıensupıla-
rının iktidarlara. para karşılığında bir nevi 
tasallutlarına yol açmaktır. Türklye^de 'bu yo
lun kapanması lâzınıgellir. 

Hitler'nı, büyük Alman sermaye aıdamila-
rmım çok güçlü yardımları ile siyasal müca-
•dıeleyi kendi lehine çevirdiği tarihî gerçeği, 
'bütün memleketlerde unutulmaması lâzımge-
'len bir siyasal kural gilbi geçerli olmalıdur, çok 
saygı değer bir 'hatıra olarak düşünülmeli ve 
u nü t ulma ma lıdı/r. 

Bu. ta s arııun bir başka yasak savma saikd . 
ile getirildiğini kanıtlayan yönü, Ibir seçim çev
resinde bir siyasî partinin göstermesi gere
ken aday sayısından az istekli aday bulun
ması halinde, aday listesinin, o parti tüzüğü
nün bolü ettiği merkez yoklama ve yönetim 
organı tarafımdan tespit edıilebilmıesi durumu
nu getirmiş olmasıdır. Bu hüküm iki bakım
dan kalbili müdafaa değildir. 

önce bu hüküm, 'kendisinden bir önceki 
maddede ikonan genel kurala aykırı düşmek
tedir, «Siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet 
İVIecliisi üyelikleri için yapılacak seçiuilerldie, 
seçim çevreleri itibariyle gösterecekleri aday
ların listelerini, aday yoklamaları ile tespit 
ederler.» denmektedir ve bu aday yoklamala
rının da, aynı günde ilçe seçim 'kuralllarının 
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'denetimıi altında yapılması öngörülmektedir. 
Demek ki, aday yoklamalarımın yapılmasıcdan 
itibaren bütün seçimler ve seçme, seçilme İş
lemleri, Anayasanın öngördüğü gibi, d em ok 
ratiik olacaktır ve seçmıen vatandaşın ira.isol-
ni doğrudan aksettinleıi yolların açılmasını i::-
gören kurallarla hükme bağlanması gereke
cektir. Seçmen olan vatandaşın iradesinin 
aday yoklamasından .itibaren kendi kastettiği 
partiye veya parti içindeki insana ulaşabil
mesi içiin, düzenlin demokratik olması gere
kir. Seçmen vatandaşla yaptığı filin arasın
da sıkı bir !bağ bulunması gerekir. Seçmen va
tandaşla aday anasında seçme işlemi yapılır
ken, bir başka kişi veya kurumun rol oynama
ması gerekir. Çünkü, böyle olduğu talk dinde, 
seçmenle aday anasında ya da parti arasında 
- bir anlamda odur - bir vasıta bulunduğu tak
dirde, bu iradenin demokratik biçimde ifade
si ve izharı anlamına gelmez. 

Oysa, bu ülkede çok eskiden beri diyebile
ceğim, 'benim bu ifademi Cumhuriyet tarihi 
başlangıcından itibaren sayınız, çok eskiden 
beri, Cumhuriyetin 'başından beril bu ülkede 
Çak önemli bir anlayış, bir kabul, bir kurum 
bütün ülkeye hep hâkim olmuştur. «Egemen
lik ulusundur.» ilkesi, o ilkenin her bakımdan 
•bozulmadan, mahiyetini kaybetmeden, öte
sinden, berisinden kısıtlanmadan tam tezahü
rünü bulması şartı ile yaşaması mümkündür. 
Aracı kişi' ve kurumların «Egemenlik ulusun
dur.» ilkesi ile bağdaşması güçtür. Net ekim, 
bu kanunda yeniden ihya edilen tercihli oy 
sistemi, bir ölçüde seçmen vatandaşla, seçilen 
'kişi veya parti arasında doğrudan ilişki kur
mayı sağlamak kastına matuf olsa gerekir. 
Yoksa, aday yoklamaları İle bir partimin o çev
rede millete arzedeeeği liste belli olduktan son
ra ve demokrasi de partiler demoknasisıi ola
rak Anayasada yer almış bir kurum olduğuna 
göre, artık seçmen vatandaşın bir daha o lis
teler üzerinde tercih işareti 'koymak suretiyle, 
âdeta partiler demokrasisi genel kaidesine ay
kırı biçimde davranmasını kabul etmenin an
lamı nedir?.. 

Demek ki, seçmenle seçiilen parti veya par
tinin insanı arasındaki yoklama kurulu aracı
lığı millî iradenin tecellisinde bir ölçüde bir 
•mania gibi kabul edilmiş olacaktır ki, doğru-

j rudan doğruya vatandaşın seçtiği kişi veya 
par t i anlamını, daha ziyade o gücü taşısın di
ye, bu kanunda olduğu gibi tercih oyu mües-

I şosesi getirilmiştir. Ama, bakıyorsunuz daha 
ı ilk adımda aday yoklaması konusunda bir se-
i çim çevresinde siyasî partinin göstermesi ge-
j reken aday kadar, aday adayı bulunmazsa, ora-
I daki aday listesini o partinin merkez yöne-
j tim organlarına bırakmak, işte biraz evvel arz 

etmeye çalıştığım seçmen iradesini, 'bir baş
ka anlamda ulus İradesinin doğrudan doğru
ya tecellisini kısıtlayan, sınırlayan, bozan bir 
anlayıştır. Çok muhtemeldir ki, bâzı illerde bâ
zı kişiler maddî, malî güçlerini ya da mensubu 
oldukları siyasal örgütün merkez yönetim 'ku
rulla ondaki güçlerine dayanarak, ya birçok 
kimseleri adaylıktan menedec eklerdir ya da 
kendileri bizzat adaylıktan çekilmek ve bu su-

I retle dlin çıkarması gereken aday adayı kadar 
I adaya sahip olmamasını sağlayacak, gelecek

tir merkez organlarında, onların tanzim ede
cekleri listede seçilecek yerde mevki alma
ya çalışacaktır. Bu, Türkiye'de bir ilde dâhi 
olsa, Türk 'demokrasisine yasama organı eliy
le gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur, 
demekte İsrar ediyorum. Çünkü, bu kurum ya 
da bu hüküm elbette bir yerde uygulanacak-

| tır. Hattâ yazılış şekline, bu hükmün enerjik 
bir cümle içinde ele alınmasına bakarsanız, 
bâzı partilerin bu yollu çokça deneyeceklerini 
bize bir şüphe olarak ifham ettiklerini arz et
meme müsaade ediniz. Tahmin ederim, bu hü
küm, bâzı partiler getirdikleri mili e t vekili eri
ni veya senatörleri bir yende diledikleri isti
kâmete sevkedemedikleri zaman onların baş
kaldırısı ile karşılaşmak gibi bir durumda. 
kurtarmayı önlemek için olabilir. Daha ba
şından parti birçok illerde kendisinin koydu
ğu, inandığı için koyduğu ya da bağlılığına 
kani olduğu için koyduğu kişilerden oluşmuş 
bir liste ile Meclise gelmeye çalışacaktır ve 
Meclis yaşanır içinde başına gelebilecek teh
likelerden kendini 'böylece mâsun kılmaya ça
lışacaktır 

I Bu itibarla; bizce bu, Anayasaya, demokra'-
I tik seçim esaslarına, millî iradenin aracısız te

cellisine engel olucu bılr siyasî partinin üye-
I leni üzeninde mutlak bin otoriteyi tesis etme-
| ye yönelik ve pek muhtemelen bâzı kişileri 
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o fillerde seçimlerin demokratik usullere göre 
yapılmasına mâni olacak yollara sevkedici ve 
sonuçta Türk demokrasisini gölg-o altımda bi-
rakıcı bir kurumdur. Bu böyle olmamalıdır. 

Şüphe etmiyorum ki; yıldırım süratiyle 
çalıştırdığınız meclislerin, moktasııma, virgülü
ne dokunmadan, "Millet Meclisinden geldiği! gi
bi çıkarılmasına özel itin'a gösterdiğiniz ve 
hattâ sırası gelmişken üzülerek ifade edeyim, 
yapılmamasını sağlamanızı sağlamak için ifade 
edeyim; son günlerde bir kanunun Millet Mec
lîsinde konuşmasının bitiminden 'sonra a e ilk oy-
Hamaya geçildiğini, 'daha oylama sonucu alın
madan aynı kanun te'klifinıiın veya tasarısının 
Yüce Senatoya getirildiğini, yine oylama sonu
cu alınmadan, o 'kanun tasarısı üzerinde Sena
toda Komisyon (kurulduğunu, Komisyon tetki-
kata başladıktan birkaç saat sonra Millet Mec-
li'sinde o kanun, tasarısının oylama sonucunun 
Millet Meclisince açıklandığının 'belgelerini 
zevk 'duyduğum için değil, üzüntü 'duyduğum 
için, gerçek üzüntü duyduğum için arz etme
yi vazife bilirim 

Bunu yapıyorsunuz. Buna hattâ «Engelle
me» demeye, kalkıyorsunuz. Gerçek engelleme 
budur. Parlâmento çalışması, çalıştırılması re 
sairesL üzerinde spekülâsyon yapanların bil
mesi gereken bir şey var. ünce ülke insanin a, 
ülke kanununa, ülke hukukuna ve nihayet in
san omuruna saygılı olunuz. Bu nedir? Xe oldu? 
Biz 2,5 yıldan beri hangi gün, nereye ne 'İçin git
tik de yahut mâni olduk da tam som günde 20, 
30, 40 tasarı birden üst üste geldi ve neticede 
bir tanesi tabiî böyle olur. 

REFET REXD.ECt (Samsun) — Hangi; Ko
misyon?.. Söyleyin de bilelim, .Sayın G'ündio-
ğan. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, .müdahale et
meyiniz, 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bir itham var, adını bildirsin. 

BAŞKAN — Cevap verebilirsiniz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beni 
eski ib'ir arkadaşımız olarak böyle şeylere mec
bur .etmeyin. Bilgimi adiyle saııııyle, yeriyle, 
saatiyle açıklamayacak kadar.. 

FETHİ TEVETOĞLU ('Samsun) — Açıkla
maya mecbursunuz. Bu kadar büyük itham ol
maz. Xe Komisyon ne de şu... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ken
dime saygısı olan mir kişiyim. Ancak, bilirsiniz 
bilgilerin masuniyeti hürriyeti vardır. Bu, ge
rektiği zaman en yüce mahkemede o kanun için 
güzel bir bozma sebebi olacaktır. Size; «tespit 
edilmiştir» 'dedim. O zaman o mahkemede mut
tali olursunuz. 

FETHİ TEVETOĞLU (iSamsun) —Mecli
sin faaliyeti gizli değildir, açıktır. 

FİKRET GÜXDOĞAX (Devamla) — Şimdi 
hangi sebep ve salikle olursa olsun, böylesine 
hızlı da değil, hızlının üstünde, insan idrakinin 
hudutlarını, sınırlarını aşacak değil, yok ede
cek 'biçimde bir çalışma düzemi içinde Parlâ
mento düzeni tasavvur olunamaz. Engellemek, 
muhalefet partisinin çalışmaları aksatması gibi 
İddialarda bulunmak gücünü .kendisinde bu
lanlara 'soruyorum. Asıl engellenen husus Par
lâmentodur. Xe suretle? Bu tür çalışma düze
niyle. Nasıl? Günde 20 kanun çıkarmaya, 30 
kanun çıkarmaya, henüz Millet Meclisinde so
nucu alınmamış kanunları Senato Komisyonun
da... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ayıp, 
ayıp. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) —Yok öy
le bir şey. Yalan söylüyorsun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, açıklasın şu kanunu. Açıklattırın da ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayım Gündoğan, sadet 'dışına çıkıyorsu

nuz. Lütfen kamun üzerinde konuşun ve Par
lâmentoyu, partileri töhmet altına alacak söz
lerden tevakki ediniz. Rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben sözlerimin tam normal ıbilr yerinde 
bu kanunun hazırlanışında geçen zamanın, Mec
listen gelen bu kanunun bugün henüz daha mü
rekkebi kurumadan önümüze gelişinin ve şim
di üzerinde çok kısa bir süre tetkikat yapa
bilme olanağını bulduğumuz için tespit ede
bildiğimiz zararlı, faydasız yönlerini arz ejder
ken elbette ki, içinde bulunduğu/muz çalışma 
düzeninin böyle cereyan ettiğini söyletmekte 
bir Paıüâmento üyesi olarak haklıyıım, Hele 
Parlâmento çalışmalarını ihlâl eden, engelle
yen bir partinin mensubu diye gösterilmeye 
çalışıldığımız bir hengâmda müsaade buyu-
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olarak rursaııız mukaddes savunma hakkımız 
buııru söyleyeyim,. 

Değerli arkadaşlarım, bu 'kanunun elbette 
iki, bu kalclar olumsuz yönleri yanında bir ye
nili;-; değil, ama tecrübelerden yararlanarak kı
sa bir süre içinde hemen yapılmış olan 'birta
kım olumlu yönleri de vardır. Meselâ bizim de 
yandaşı olduğumuz bir müessese yemi değil -
•dil; arma peklştlıU mistir. Partiler demokrasi
si ile kişilerin daha çok söz sahibi olduğu de
mokratik rejimler arasında, 'bir seçme yaptığı
mız zaman, daha önce söylediğim gibi, seçme 
ve seçilme haklarında demokratik ve 'anaya
sal hükümlere bağiı kalınması şartiyle parti-
ler demokrasisi anlayışınım pekiştirilmesine ta
raf tan z. Doğrudur. Bu kanunda bu dediğim 
gllbl bir oleikle tersin edilmiştir. 

Meselâ bâzı kurumların isim 1 eninin daha 
gcıne'l ve mefhum una ve maddesine 'daha uy
gun biçimde değiştirilmiş olması gerçekten 
övgüye değerdir. «Önseçim» yerime «Aday yok
laması» demek gerekirdi ve doğruydu. Çünkü 
•«Önseçim» 'dediğiniz zaman seçimin gerekle
rini tanı mânâsiyle yerine getiremiyorsunuz, 
aday yeki amasında bir dereceye kadar, hiç de
ğilse bir mazeret bulabilmişsiniz. 

Sandıkların, 200 kişinin oy vermesine mü
sait şekilde düzenlenmesi elbette faydalıdır, 
vo d.>ğru bir anlayışı saptamıştır. Ancak, de
ğerli komisyon üyesi veya başkanı arkada
şımdan ve eğer lütuf ve inayet buyu ı ulursa 
Genel Kuruldan, şurada okuyacağım hususun 
wxr kötü kullanıimaya, eski deyinile suiistümale 
yol açmaya çok müsait, müsait bir' hülküm ta
şıdığını söyleyeceğim ve sonra sözlerimi topar
layacağım. 

Değerli Komisyon Başkanı ve arkadaşla
rım, bu kanun teklifinin 40 neı maddesinin 2 
inci ••bendinin son fıkrası var. Burada şöyle bir 
hüküm yer almış 'bulunuyor: «Aday adayının 
kişiliğinden şüphe ve tereddüde yer verme
yecek şekilde yazılmış bulunan pusuladaki isim
ler geçerlidir. Kurulca okunamayan adlar he
saba katılmaz; ancak, bu takdirde, oy pusu
lası, gerektiğinden az sayıda ad ihtiva eden 
pusula g'i'oi işlem görmez» di i yen bu son f:/kra 
hükmünün daha iyi anlaşılabilmesi için izin 
verirseniz genel hükmü, yani bu bendin diğer 
fjkralarını da ıttılaınıza arz edevim. 

26 . 6 , 1975 O : 1 

«Belli bir seçim, çevresinde gereken, aday 
sayımınım yarısından bir fazlası miktaıınea 
aday adının oy pusulasına yazılması şarttır. 
Aday sayısının yarısı tam sayı değilse küsur 
dikkate alınmaz. Seçim çevresinde seçilecek 
aday sayısı iki olduğu taikdirde bir aday adı 
yazılır. 

Oy pusulalarında gösterilen sayıdan daha az 
aday sayısının yazılı olduğu pusulalar .muteber 
değildir. 

Oy pusu! alarmdaki sıra numaralarının hi
zasına yazılmış olmayan fazla aday adları ve 
ayını hizaya birden fazla yazılmış olan fazla 
aday adlarından ilki yazıiı olanından sonra 
gelenler, hesaba katılmaz.» deniyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, öyle anlaşılıyor 
ki, bir aday listesi tanzim olunurken, bu seçim 
yapılırken aday sayısının yarısı tamsayı değil
se, küsur dikkate alınmayacak, seçim çevresin
de seçilecek aday sayısı iki olduğu takdirde bir 
aday dahi yazılır, diyecek; ama okunmayan 
isimler sayılmayacak, yani okunmayan ismin 
sahibi kim ise, ona bir oy sayılmayacak; fakat 
o oy pusulası da eksik aday veya fazla aday 
yazılmış oy pusulası gibi muamele görmeyecek 
diyor, bu son fıkra hükmü. 

Şimdi, bir kişinin veya iki kişinin ismini ya
zarak, geri kalan ve yazmaya mecbur olduğu 
üç kişinin ismini okunmaz-biçimde yazmaya ça-
lıştırılırsa, böyle bir suiistimal kapısı açılırsa, 
o zaman gerçekten bir kişiye, iki kişiye yahut 
da bu kanunun öngördüğü gibi aday sayısının 
bir fazlasına oy vermek zorunluluğu getiren bu 
hükme riayet etmediği zaman, seçmenin şikâ
yetini anlamak lâzım. Okunmayan isim demek, 
öyle bir yazı. ile yazılan isim demektir ki, ger
çekten meselâ diyelim ki Hüdaverdi mi, Hüda-
reııgi mi yahut Hüdavendigâr mıdır nedir, ko
lay okunması mümkün olmayan bir isimdir, o 
takdirde bu okuıımuyordur; ama muteber ol
mayan oy pusulası sayılmayacaktır. Ne olacak
tır"? O zaman bâzı kişiler yalnız, kendilerini yaz
dırıp, gereği kadar aday yazdırmadan okunma
yan isimlerle gereği kadar aday yazmış gibi bir 
oy pusulası tanzimini belki kuvveden fiile çı
karma yolunu bulacaklardır gibi bir anda gö
züme çarpan bir endişemi arz ediyorum. 

Dikkat buyurulursa, bu mümkündür, çok ko
laydır; biraz evvel arz ettiğim ön yoklamada 
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olduğu gibi. Bunu herhalde sayın komisyon gö
rememiş .değildir. 

Meselâ, buna Yüksek Heyetiniz kani olsanız 
ki, bu suiistimale çok elverişli bir hükümdü]', 
«okunmayan isim yazılmamış farzedilir veya 
okunmayan isim fazla yazılmış isim farzedilir 
yahut o pusula muteber sayılmaz» gibi bir de
ğişiklik önerisi versek ve buna da hepini:: kani 
olsanız, suiistimal kapısının açık bulunduğuna 
yürekten su anda inansamz, değiştirmiye-eeğiııiz-
den emin olduğum için inanınız önerge hazırla
madım. Gerçekten de böyle; lütfen önünüzdeki 
tasarıyı okuyunuz; o zaman gereği kadar isim 
yazmadan, yalnız kendi ismini yahut adamının 
ismini yazdırarak, geri yanma da okunmaya
cak biçimde isim yazdırarak oy pusulası dol
durmak mümkünmüş gibi geliyor. Yanılabili
rim; fakat yaîıılgım, benim anlayışımın elbette 
ki, mevcut noksanından ziyade, çok kısa bir sü
re içinde, kısadan ela kısa bir süre içinde bu 
kanuna göz atmak zorunda bırakıldığımdandır. 
O bakımdan, peşinen yanılgıyı kabul ederim. 

Eğer yanılmıyorsam, lütfediniz bunu değiş
tiriniz. Değiştirmezseniz, yapılacak suiistimal
lerin vebalini de kimseye yüklemeyiniz. 

Değerli arkadaşlarım, daha çok sözler söy
lenmesi mümkün; fakat yorgunluğunuzu naza
rı itibara alarak burada şimdilik sözlerimi bi
tiriyorum. 

18 yaşından 21 yaşma kadar Türkiye'de her 
türlü hak ve imkânlardan yararlanma olana
ğına sahip kişilere seçme hakkını vermemenin 
dürüstçe, haklıca, doğruca ve dünya ülkelerine 
bakarak, kendi mevzuatımıza bakarak, onla
ra dayanarak verilecek bir cevabı yoktur. Kas
tı mahsusla veya ağır bir ihmalle, sorumluluk 
ve erginlik çağındaki bu kadar insan seçme hak
kından 'mahrum bırakılmıştır, buna karşıyız. 

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımı
zın oy vermelerini sağlayacak bir tekniğin bu
lunmaması bir ihmaldir, bunu kabul etmiyo
ruz. 

Televizyon gibi en etkin bir Devlet kuru
mundan en önemli bir siyasal işlemin vatanda
şa iletilmesi ve bilgi edinmesini sağlaması ön
lenmiştir yahut getirilmemiştir, bu bizim şikâ
yetimizi muciptir. 

25 bin liraya çıkarılmış bağış hududu, ikti
darları, bu bağış isahipleriniın ileride ödetmeye 
zorlayacakları ağır faturalarla karşı karşıya 

bırakacak ve demokratik hayatı zedeleyecek çok 
fena istidatlara yol açacak bir durum olduğu
nu söyledim, bundan gerisini de sizler söyle
yiniz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo

rum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 309 sıra sayılı Siyasî 
Partiler Kanunu ile, Seçimlerler ilgili kanun
lara bâzı hükümlerin eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin müzakeresi tamamlanıncaya ka
dar 19.00 - 20.30 yemek arası verilerek oturu
ma devam edilmesinin karara bağlanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. ^Grubu 
Başkanı 

Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Yani, bu takrir kabul edildi
ği takdirde bundan evvelki günler gibi 
19,00'dan 20.30'a kadar yemek arası verilecek 
ve 20.30'da tekrar toplanılacak. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Öyle görünüyor ki, gündemimiz dünkü ka

dar yüklü değildir. Saat 19,00, yemek tatili 
bakmıında.n da çoik erken sayılmak icap eder. 
Birkaç günden beridir, bunu kendi bünyele
rimizde denemiş olmamız lâzım geliyor. 

O sebeple, 19,00 - 20,30 arasında tatil vere
ceğimize bu kanun teklifinin müzakeresinin so
nuna kadar oturuma ara vermeden devam et
mek son derece isabetli olur. Bu suretle dün 
sabaha kadar devam edem müzakereleri daha 
kısa bir zaman içinde bitirmek imkânını elde 
etmiş oluruz. 

Lütfen takririn geri alınmasını ya da red
dedilmesini rica ederim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Buna 
biz de katılırız, Sayın Başkan. Teklifimi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri katılıyorlar. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul1 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 
A. P. Grubu adına Sayın Fethi Tevetoğlu, 

buyurunuz. 
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A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVETOĞ-
LU (Samsun.) — Sayın Başkan, çok muhterem 
senatörler; 

Ben, müzakeresi yapılmakta olan 309 S. 
Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile ve seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi, bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bu 
kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki1 

kanun teklifi üzerine grubum adıma konuşacak 
ideğilim. 

Esasen bu teklif, partilerarası bir komis
yonda günlerden beri müştereken müzakere 
edilip birçok noktalarında birliğe ve beraberli
ğe varılan bir kanun teklifi olduğu için , bu 
teklifdeki hususlar tamamen partimizin ve do-
layısıyle Cumhuriyet Senatosu Grubumuzun fi
kirlerini a ksettirmıekt edir. 

Ben yalnız benden az önce konuşan sayın 
C. H. P. Grup Başkanvekili arkadaşımız Fikret 
Gündoğan'ın bu teklif üzerindeki grup görüşle
rini arz ederlerken burada, son günlerde, Se
natomuzun hakikaten kesif bir çalışma ile yap
tığı hizmetleri âdeta küçümseyen ve gerçek dı
şı, hakikate uymayan bir örnek vererek; fakat 
bunu açıklamayarak Cumhuriyet Senatomuzu, 
komisyonlarımızı ve dolajasiyle gruplarımızı, 
şahıslarımızı itham eder mahiyette ileri sürdü
ğü bâzı iddiaların tashihi ve açıklanması için 
kısaca söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sayın sözcü, Millet 
Meclisinde görüşülmekte olan bir tasarı veya 
teklifin daha oradaki müzakeresi bitmeden bu
rada -komisyon kurulduğu, komisyonda bunun 
müzakere edildiği, burada gelip gündeme 
a-lındığı, buradan çıkarıldığı, ve saire şeklin
de konuşma yaptılar. Teferruatını zabıtlardan 
tam olarak kelime kelime okuyamadım; fakat 
bu mealde bir isnatta bulundular ki, bunun ha
kikatle uzaktan yakından en ufak bir ilgisi 
yoktur. 

Meclislerde yapılan bütün müzakereler açık
t ı r ; hangi tasarı veya teklifin, Mecliste daha 
görüşülürken Senatoda komisyon teşkili sureti 
ile burada gündeme alındığı veya müzakereye 
geçildiği hususunu arkadaşımızın tasrih etmesi 
lâzımdır. Aksi takdirde, hakikaten grupları
mızı, komisyonlarımızı, şahıslarımızı ve Yüce 
Senatoyu çok ağır bir itham altımda bulumdur-
mata hakkı yoktur; böyle bir iftiraya hiçbir 

şekilde, lıidbir kimsenin hakkı yolktur. Eğer 
bunu tavzih buyurmadıkları takdirde 'sözleri
nin bir iftiradan daha ileri geçemeyeceğini tes
cil etmek için söz aldım. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, iSayıın Tevetoğ-
lu'nıin söylediği söz, tam kendisine iade edi
lecek bir sözdür ve suçtur. 

Ben, bir parlâmento üyesi olarak muttali 
olduğum bir hususu burada ifade ettiğim. Böy
le okluğunu bildiğim bir husus gerektiği yer
de kullanmayı ıkendiimde hak olarak gördüm. 
Bunu ispatlamak mecburiyetinde 'olduğum za
man ispatlarım. Zaten bana yarayacak bir bil
gi olduğu için herkesin bildiği bir yerde ispat-
lanaoaktır. Ama, bemim sözümün yanlışlığı 
mücerret olarak söyleyen kişinin «iftira» keli
mesini kullanması kadar terbiye dışı bir hare
ket olamaz. Sözünü taahhütlü olarak iade 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gün-
cloğan, siz söylediğiniz bütün sözlerde haklısı
nız. Bundan daha ağır kelimeler (kullanıyor
sunuz, fakat kullanılan kelimelere ele taıham-
mül etmiyorsunuz. 

Ben, siz konuşurken müdahaleleri önledim, 
cevap verme hakkınız mahfuzdur dedim, cevap 
verdiler. Siz, daha ağırını söylediniz, onlar da
ha ağırını söyledi. Binaenaleyh, ayrıca bir
birimize oturduğunuz yerden iadeli tahhütlü ko
nuşmalar yapmanız doğru değil, benim kanaa
time göre. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, siz eğer Başkanlık vazifesini bir suç 
işlendiği zaman yapsaydınız... 

BAŞKAN — Suç yok efendim ortada, suç 
yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kelime 
suçtur. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyuru
nuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Bagkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
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hakkındaki kanun teklifi görüşürünken önemle 
18 yaşın seçmen yaşı olması üzerinde duruldu. 
Hattâ, bir siyasî partinin âdeta seçim sırasın
da bir secim propogandası haline getirildi. 

Muhtereim arkadaşlarım, seçmen yaşının 
18 olması konusu yemi değildir. Seçim tariımiz-
de, Kurucu Mecliste, Temsilciler Meclisinde 
seçmen yaşının 18 mi, 22 mi olması konusu ko
nuşulmuş, üzerinde durulmuş ye karar veril
miş bir konudur. Ama görüyoruz ki, îbu konu, 
o vakit uzun uzadıya tartışmalardan geçtikten 
sonra bugün yine önümüze getirilmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şahsen söyleye
yim ki, bu konu Kurucu Mecliste, Temsilciler 
Meclisinde görüşülürken ben Kpmisyonun fik
rinde idim. Komisyon, seçmen yaşının 18 ol
masını kabul etmiş idi, Temsilciler Meclisine 
geldiği zaman buna karşı çıkıldı; «18 yaş ol
masın, 22 yaş olsun» denildi. Ben Komisyonun 
fikrine taraftar idim. Belki bugün de aynı 
fikrin taraftarıyım. Ama, o gün 18 yaşın kar
şısında olanlar bugün seçmen yaşının 18 olma
sının yanında bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, seçimlerin daimi-
liği hakkındaki kanun tasarısı görüşülürken de 
bu konu dille getirildi ve o zaman dendi ki «Bu
nun yeri burası değil, seçimlerin daimiliğini ko
nuşuyoruz; seçmen yaşı mevzuu ayrı bir kanun 
meselesidir.» dendi. 

Simidi, bu tasarının, bu konunun konuşul
ması zamanı gelmişjtir. Sinildi sizlere Kurucu 
Meclis zabıtlarından pasajlar okuyarak bu ko
nu üzerinde o zaman neler düşünülmüş, neler 
söylenmiş, bugün ise neler söyleniyor, bunları 
izah etmenine müsaade buyurur musunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Fikret Cfüıı-
doğan arkadaşım, «Bu konu alleyhiııide söylene
cek hiçbir söz yoktur; 18 yaş aleyhinde söyle
necek bir tek fikir hile yoktur»1 diye yabancı 
ülkelerden ve Türkiye'den .misaller ver'ereık ileri 
sürdüler. 

Ben de bu konu hakkında Kurucu M,eclis-
de neler konuşulduğunu, ne gibi incelenmeler 
yapıldığını sizlere arz 'etmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarimi, Temsilciler Meclisi 
tutanağının 520 nci sayfasından okuyorum : 
«Genel oy prensiplerinde tasarının bize getir
diği yeniliklerden biri de 22 yaş yerine 18 ya-

, şm seçmen yaşı olarak birleştiril'mesi ve tespit 
edilmesidir. Gerçekte lehinde ve aleyhinde olan 
hususlar birer birer sayılmış, 18 yaşın kalburu 
cihetine gidilmiştir. Amerika, İngilltere başta ol
mak üzere Rusya hariç dünyanın hiçjblr .demok
ratik meımlieketinde 2'0'den aşağı yaş seç.'mjen 
yaşı değildir. Amerika, İngiltere 21, İsviçre 20, 
Fransa. 21, Avusturya 21, Yunanistan 21, Çekos
lovakya 21, Yenİzelânda 21, Romanya 201, Bel
çika 20, Güney Afrika 20. Sadece Rusya 18. 
Görüldüğü üzere, Rusya hariç demokratik mıem-
leketlerin hiçbirisinde seçmen yaşı 18 veya onun 
altında değildir. Esasen bizim 20 Temmuz 1324 
tarihli Kanunumuzun 11 nci maddesinde intihap 
yaşı 25 olarak tespit 'edilmişti. 3 Nisan 1339 ta
rihli Kanunun 2 nci maddesinde de bu 18'e in
dirilmişti. 5 Şubat 1934 tarihli Kanunda 22 ola
rak kabul edilmiştir.» 

Yine pasajlardan okuyorum : «Denilebilir 
ki, bilhassa İslâm hukuku ile beraber, kendi hu
kukî mevzuatımızda rüşt yaşı medenî haklara 
ehliyet diğerlerinden ayrılım •aktadır. He'ımen ce
vap veeryim ki, haklara ehliyette muayyen yaş 
ve rüşt esası bizde çeşitlidir. Evvelemirde ehli
yet 18'in aşağısmdadır, evlâtlık edinilmede...» 
Falan diyor ve devam ediyor, bir konuşmacı ar
kadaşımız : «Muhterem arkadaşlar, 18 yaş psi
kolojik bakımdan hislerin hâkim olduğu bir ça
ğın yaşıdır; ana, baba hâkimiyetinin esa>s ol
duğu bir yaştır. Bilhassa bizim köylerimizde 
bu yaştakiler henüz daha a.na, babasının tesiri 
altında, bulunurlar. Bu yaşta bir çocuğa hâkimi
yet hakkı, iştirak payı verdiğimiz takdirde böy
le bir seçimde mutlak olarak onun kendi iradesi
ni kullandığını iddia edemeyiz. Bu sebepledir 
ki, benim gönlüm gençliğin dürüst ideallerini 
hesaba, katmama rağmen, 18 yaşı mutlak suret
te isabetli bulımadını ve bunu nasıl kaibui ettik
lerine de bir türlü aklım yatmadı, mantığım 
almadı. 18 yaşın seçim yaşı olarak mütalâa ye 
birleştirilmesinde kendileriyle beraber olama
yacağım. Çünkü, bu yaştaki bir genç, tam seçim 
ehliyetini gösteremez, bunu hesaba katmak mec
buriyetime! eyiz .» 

Muhterem arkadaşlarıım, bu tutamakları oku
mak mecburiyetini şuradan duydum: 18 yaşı son 
günlerde bir propaganda meselesi yapanlar ye 
bilhassa yeri olmadığı halde, seçimlerin daimi-
liği hakkımdaki tasarı geldiği zaman, bu konu-
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yıı bir daha ileri sürdüm, bir arkadaşımız de
diler ki, «o zamandan 'bu güne kadar köprüle
rim alı tında çok sular geçti.» ben de dedim ki. 
ne giibi şartlar değişmiştir ? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Kim 
demiş ? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, 18 yaş üzerinde, yeri olsun 
olmasın konuşan arkadaşımız Sayın Sırrı Atalay 
•bir tecrübeli parlamenter olarak, bunları o 
zaman söylemiştir, tutanaklardan okudum. Şim
di, aynen bunları söylüyor. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ne di
yor? 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Aynen 
bu okuduklarımı söylüyor. 

Şimdi arkadaşlarım, denilebilir ki, Türkiye' 
de hakikaten şartlar değişti, köprünün altından 
çok sular geçti. Bunlar yuvarlak ve beylik söz
lerdir. 

Şimdi, arkadaşımız ne diyor? Haklı olarak 
mütalâada bulunuyor, psikolojik mütalâalarda 
bulunuyor, ilmî mütalâalarda bulunuyor. 

Peki, Türkiye'de şartlar değişil; ama ilim de 
mi değişti, 18 yaşındaki bir çocuğun anasının ba
basının etkisi altında olduğu bilimi de mi değiş
ti? 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Söyle
yen alim değildi. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Değişti. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bun
lar değişmez, çocuk 18 yaşından daha önce de
ğişebilir. Peki değişti; Fransa'da, Amerika'da, 
ingiltere'de, Brezilya'da şurada burada olan se
çim yaşlarıda mı değişti. 

MEHMET ALI PESTİLCİ (Zonguldak) —' 
Al m arıya 'da d eğişti. 

SALIM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlar, bir şeyi söylerken, geç
mişi düşünerek, geçmiş1 e bağlantı kurarak söy
lemeli ve «Ben o zaman bunları söyledim, ama 
Türkiye'de bugün gençlik büyük bir tekâmül 
halindedir» şeklinde bir gerekçe ortaya getirir
seniz, buna inanabiliriz, onu düşünebiliriz. «O 
gün Türk gençliği daha yetişmemişti, bugün 
daha çok yetişmiştir, daha çok okumalı imkânı
nı bulmuştur, bugün 18 yaşın seçmen yaşı ola
rak kabul edilmesi lâzımdır» denilebilirdi; ama 
«köprünün altından çok sular geçti, şartlar de

ğişti» gibi yuvralak sözlerle bu kürsülerden seç
mene selâm zaten moda; ama son zamanlarda 
- bağışlayın - anarşitlere de selâm gönderme mo
da oldu, arkadaşlarım. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

Ben belki 18 yaşın leh indeyim, ama o gün 
başka, bugün başka ve bilimi değiştirerek, tah
rif ederek birtakım fikirlileri ortaya koyanlar, 
bugün burada kahraman rolüyle, «18 yaşın aley
hinde konuşulacak hiçbir söz yoktur.» deımeme-
ieri lâzıınıgelir. 

Arkadaşlarım, yani 18 yaşın aleyhinde hiç 
söylenecek bir söz yokmuş gibi bir edâ içinde 
olmak mümkün değil, bunun tahlilini yapmak 
lâzi'mgelir, bellkd Yüce Meclisimiz bunu kabul 
edecektir, -belki ileri sürülecek birtakım sebep
ler bulunabilecektir, ama Sırrı Atalay arkadaşı
mız orada o gün böyle söyler, burada bugün böy
le söyler*, istediği gibi seçmene selâm gönderir, 
bu suretle de bir teklifin kabulünü ister ve bunda 
sarmıimiyeıt aranır. Samimiyet aramak mümkün 
değil arkadaşlarım, 18 yaş konusu bu suretle 
bir siyasî partinin sözcüleri tarafından samimi
yetsiz olarak ileri sürülmüştür, samimî olacak 
sözler belki vardır, ama onların o günkü görüş
leriyle bugünkü görüşleri arasında samimiyetsiz
lik apaçık meydandadır. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZIYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler; 
Hemen hemen 1969 seçimlerine tekabül eden 

yıllardan itibaren bâzı çevreler tarafından ön
seçimlerin hakkaniyet usullerine istinat et
mediği ve seçilen kişilerin lâyıkiyle seçilmediği 
iddia edilmiş, 12 Mart Muhtırasını müteaikip bu 
konu yeniden münakaşa mevzuu edilmek sure
tiyle, partilerarası komisyonlar huzurunda uzun 
tartışmalar geçinmiş ve Millet Meclisinde kabul 
edildikten sonra bugün de huzurunuza gelmiş 
bulun m aikt adır. 

Muhterem senatörler, şimdi bâzı çevreler ta
rafından yapılan itiraz nedir, bu hususu ince
leyelim: Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete 
aidokluğunu öngören Anayasa ilkesine dayanı
larak, tespit edilen seçim sistemimizle demok
ratik yollarla yapılan seçimleri daha ziyade bu 
çevreler zedelemeyi hedef tutmaktadırlar, esas 
gaye budur. 
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Diğer taraftan, seçmem kitlesini, daha zrya-
de okur - yazar olmayanı ve köyde, kentte yaşa-
yan seçmen kitlesini hakir gömmekte, bunların 
isabetli bir seçim yapmadıklarımı ileri sürımekte-
dirleır. 

Şimdi, bu Ikanunfla bâzı yenililder geti'rilaııiş 
bulunuluyor. Şöyle ki, partileri şahıslarım üze
rinde 'tutmayı hedef ittihaz etmiştir. Çünkü, 
bundan evvelki 'genck milletvekilli seçilimlerinde, 
gerekse ımahalllî seçi'mlıerde birçok kişilerin par
tilere takadüm ettiğini 'göndük. Bu, parti bünye
leri için iyi bir usul değildi; fakat bu seçim 
kanunu ile artık herhangi bir siyasî partiden 
adaylığını koymuş olan kişiler müstakil aday 
o-laımiayacaklardır. ,Bu güzel bar usuldür. 

Şimdi, delege sistemime gelelim': 
Muhtene.ni senatörler, dellege sistemini o be

lirli 'çevrelenin duşumda bâzı parlamenterlerin de 
kötülemeye gitmesi hakikaten tuhaf oluyor. Biz
ler 'de bu sistemle seçilip buraya 'geldik. Yani, 
bâzı iki silerin tenıkidetmiş olduğu !bu sistemle bu
raya ıgeldiık. Eğer, bu siL'tem kötüyse, o zaman 
bizlerin de kötü oflaması gibi bir durum ortaya 
çııkıyor ki, bu da 'mümkün değildir, kendi ken
edimizi kütıüleyemıeyiz. Yalnız, amadem ki, biz 
partiler demokrasisini hâkim kılmak istiyoruz, 
o halde delege tespitine, '.mahallinde ve zaımanm-
da itina 'göstermeliniz lâzımdır. Bu şaibeleri orta 
dan kaldırmak içim bunu yapmamız lâzımdır. 
O halde 'benim aklıma geldiği kadar, 'mahalli 
ımüfdtltişliikter kurmak suretiyle bilhassa partile
rin ikomgr el erini yaptığı yıllarda ilçe ve il kong
relerini yapmak için köy ve ma'hallât delegele-
mini tespit edenken konunun üzerine gayet sıkı 
bir şdkilde eğilmek suretiyle bunlar usulüne uy
gun yaptırılırsa bu mesele de ortadan kalkmış 
olur. 

Bugün bu delegelerin bâzı çevreler tarafın
dan bu (kadar hâkim görülmesinin sebebi, biraz 
ovvel -de arz •ettiğim 'gibi, doğrudan doğruya 
•»listemi zedel em eskitir. 

'Şimdi, ikinci bir husus vardır, o da tercihli 
oy sistemimin 'getirilmesidir. 

Bendeniz şahsen bu sisteme karşıyım. Bir 
taraftan diyoruz iki, «partiler demokrasisini ha
lkım kılacağız», diğer taraftan partileri zede
liyoruz; yani aynı partiden olan iki kişi birbir-
lierime düşmek suretiyle partiyi zaafa uğratmak
tadırlar. 

Diğer bir husus da, 1961 .seçimlerinde gördü
ğümüz -gibi, burada da hileyi seriye vardır. Şöy
le iki, nüfuslu oflan bâzı kişiler bir ve iki filig
ranlı oy pusulalarını imha ettirmek suretiyle o 
•seçimi yerinde tercihleri istedikleri kişilere yap
tırabilirler. Bu mümkündür. İçeriye iki kişiyi 
sokarsınız, o oy pusulalarını imha. etmek için 
aldıktan sonra., çukarlar sandığa boş zarfı atar
lar. Bunun üzerine tercihli oy kulla'nılnıalk su
retiyle bütün seçmenlerin oyunun istenilen ta
rafa kullandırılması mümkündür. 

Muhtereım arkadaşlarım, bizim şimdi en çok 
endişe duyduğumuz husus Türkiye 'de _ seçimlere 
iştirak nispetinin gittikçe azalmasıdır. O halde, 
madem ki, millî irademin tam tecellisini arzu edi
yoruz, onun için daha fazıla seçmenin seçim 
sandığının başına gelmesini temin etmemiz 'lâ
zımdır. 

Şimdi, bu nasıl olacak? Müşterek oy pusula
larımda herhangi bir siyasî partiden yoklamaya 
gimmiş, sıra almış bir adayın o partiye oy veren 
vatandaşlar tutmayabilir. iSırf o kişiye oy ver
memek için sandık başına gelmiyorlar. 

O halde 1961 Senato seçimlerimde olduğu gibi, 
muayen ibir şekilde silme şeklini 'getirmek (lâzım
dır. Meselâ, 10 'milletvekili veya senatörle kadar 
olan seçim çevresinde bir kişi, 10'dan yukarı olan 
yerlerde iki kişi silinmesi tespit 'edilmek 'suretiy
le bu yola gidilmiş olsaydı daha âdil şekil ollurdu 
ve seçmenlerin de sandık başına 'gelmeleri daha 
esaslı bir şekilde temim edilmiş olurdu. 

Diğer bir ko-nu yurt dışında olan .vatandaş
ların oy budanması keyfiyetidir. 

Muhterem senatörler, her yıl çığ 'gibi bir seç
men kitlesi yurt 'dışına 'akın ediyor. Şimdi, bun
ların 'gayet mukaddes olan seçmem hakkını hiç 
olmazsa yurdumuzda oklukları zaman kuliamdır-
nıanın imkânını ibu kanunla '.sağlamalıydık. 

Meselâ, bugün yurt dışımda 1 milyona yakın 
işçimiz var. Seçim zamanında hiç olmazsa bunun 
50 000 - 100 OOO'i memleketimize gelmektedir. 
Çünkü, o zaman onların izinflii geldikleri gün
lere rasl a maktadır. Bu kamunda omlarında oy
larını kuilanımaları için bir imkân sağlanamaz 
mıydı? 

Meselâ, gümrüklerde kurulacak seçim büro
ları vasıtasiyle yurda gelen işçi vatandaşlarımı
za verilecek bir kartla 'memleketlerindeki se
cim kurullarıma 'müracaat etmek suretiyle oyla
rımı (kullanab'ilirlerdi. 
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Ben bu hususların 'noksan olduğunu salisen 
tespit etmiş bulunuyorum. Fakat, kanunun bir
çok yenilikler getirmesi sebebiyle faydadan arî 
değildi]1. 

Hepinizi .saygıyle selamlarım. 
BASICIN •— Sayın Sırrı At alay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yasanın teknik 

yönünden bir açık hatalı ıbir yönünü 'evvelâ işa
ret etmek isteyeceğim. 

Şimdi hep beraber okuyalım : «Siyasî Partiler 
Kanunu ile, seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı hükümlerinin 
kaldıriiliması ve bu kanunlara bâzı hüküm]er ek
lenmesi hakkında kanun teklifi». 

Demek ki, iki kanunda değişiklik yapılıyor; 
Siyasî Partiler Kanunu ve seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmektedir. Halbuki, bu yasa ile 
üç yasa değiştiriliyor: 

1. Siyasî Partiler Kanunu, 
2. Seçimlerle ilgili yasalar, 
3. 'Seçimler ve Seçimlerin Temel Hükümleri 

Kanunuyle il gül i hükümler. 
Kanunun başlığında ikisi var .üçüncüsü yok; 

ama kanunun muhtevasında üçü de var. Bakın 
şimdi 10 nen maddeyi okuyorum : 

«Madde 10. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 
sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki Kanunun 52 ve 51 ııcü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 

10 ııeu madde böyle demektedir; ama başlı
ğa bakıyoruz: «Siyasî Partiler Kanunu ile, se
çimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi, bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Cle-
çici Komisyon raporu» deniyor. Kanunun madde 
başlığına T)akarsak yine ayın olduğunu görürüz: 
«Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı 
hükümlerinin kaldırılması ve bu kanunlara bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi.» 

Muhterem arkadaşlarım, başlıkta 26 . 4 . 1961 
tarihli 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri 
've seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun de-
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ğiştirilmesi veyahut bâzı hükümlerinin kaldırıl
ın asiyle ilgili bir .kayıt yoktur. 

Aslında, bir yasa-, bir yasa hükmü kaldırılır. 
Şimdi bu yasa ile şu kanunların hükümleri kal
dırılıyor : 

1. Siyasî Partiler Kanunu, 
2. Seçimlerle ilgili kanunlar; millet vekili se

çimleri ve Senato seçimleri. 
Başlıklar doğru, teknik yönden yanlış. Ama, 

bir tanesi ise hiçbir şekilde hukuka uygun de
ğil. Çünkü, seçimin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleriyle ilgili yasanın bir hükmü kaldırı
lıyor. Halbuki başlığın bununla ilgisi yok. Bu 
husus, bu kadar süratle hazırlanmış bir yasanın 
açık bir delili olarak meydanda. Başlığın de
ğiştirilmesi lâzım. Bu zorunlu bir hale g.elmiş 
bulunmaktadır. Bunun içlin bir önerge takdim 
edeceğim. Bunun, «Siyasî Partiler Kanunu ile, 
seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi, bâzı hükümlerinin kaldırılması ve 
seçimlerin temel hükümleri ve * seçmen kütük
leri hakkındaki kanunun 'değiştirilımesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi» olması zorunluğu vardır. Olmadığı 
takdirde o zaman bunu bir yasa olarak Türk yasa 
külliyeline takdim etmeye hakkımız yoktur. E\r-
velâ bu yönü ile meseleyi düzeltmenin zorunluğu 
vardır. 

Bunu işaretten sonra, seçim bölgelerindeki 
nüfus artışı ve noksanı ile ilgili olarak bizde 
bir sistem getirilmiştir. Belirli bir sayıya tak
simle elde edilecek rakama göre, o ildeki nüfu
sun artışına göre millet vekili ve senatör sayısı 
tespit edilir. 

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal şartları çe
şitli sebeplerden -dolayı öylesine değişmektedir 
ki, Ankara, İstanbul, İzmir'de nüfus süratle 
artmakta, birçok illerimide ise tarımda çalışan 
nüfus, tarımı bırakıp göç 'etmektedir; ama kökü 
yine kendi seçim bölgesine kendi iline, bağlı bu
lunmaktadır. 

İstanbul'un milletvekili sayısı 40'ı bulurken 
bu kez 15'e yakın ilde milletvekili sayısı düş
mektedir. Bu illerde nüfust artmaktadır, bu il
lerde nüfus azalışı yoktur, ama bu illerden çe
şitli sebeplerden dolayı özellikle üç büyük şeh
rimize büyük bir akın olduğu için oralarda sü
ratle nüfus artmaktadır ve böylelikle diğer il
lerin aleyhine büyük illerde milletA-ekili sayısı 
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gittikçe çoğalmaktadır ve birgün öyle bir du
ruma gelecektir ki, yasama organlarından 4 - 5 
tane büyük ilimizin seçim çevresinin milletve
kili sayısı her siyasî partide veyahut her siyasî 
partiyi bir kenara bırakın, parlâmentolarda 
ağırlıklarını koyacaklardır. Bu âdil bir sistem 
olmayacaktır. Bu sebeple 1969 seçimlerinde il 
seçim çevrelerinde -çıkan milletvekili sayısının 
dondurulması, nüfus artış ve eksilişlerinin çıka
rılacak milletvekili sayısına etkili olmaması yö
nünde bir önerge vereceğim sanırım ki, kıymet
li arkadaşlarım bu önergeye iltifat buyuracak
lardır. 

Dış ülkelerde çalışan işçilere oy hakkının 
verilmesi zorunluğu vardır. Kaderi bu ülkeye 
bağlı, bu ülkenin evlâtları bu ülkenin siyasî ha
yatında söz sahibi olmalıdır. Sayıları nerede ise 
aileleriyle beraber 1 milyonu bulacak geniş bir 
seçmen kitlesinin mevcut seçmen oyundaki ora
nı hiç de azımsanacak bir durumda değildir. 

Dış ülkelerdeki içşilerin seçime katılmasını 
sağlamak gerçekten bir taraftan da güçlüğü 
olan bir konudur. Onu da kabul etmek lâzımdır, 
yani çok da rahat bir konu değildir. Ama, dün
yanın bütün ülkeleri, kendi memleketlerinin dı
şında bulunan vatandaşlarının oyuna önem ve
rirler ve. bunu temin ederler. Hem bizde oldu
ğu ıgîbi 'böylesine 1 milyonu bulan, hir seçmen 
kitlesi de değil, herhangi bir ülkedeki birkaç 
yüz veya birkaç bin kişinin oyunu dahi, seçmen 
sayısı çok fazla olmasına rağmen almak ihtiya
cını hissederler ve bunun için sistemler getirir
ler. 

Burada acı bir hatırayı .Yüksek Heyetinize 
ifade etmeye çalışacağım: 

Avrupa Ekonomik Topluluğu 9 -15 Mayıs 
görüşmeleri sırasında biz Türkiye Parlâmentosu 
Delegasyonuna bir öneride bulunduk. Dedik ki, 
«Seçim kanunlarında mevzuat henüz hangi isti
kamette değişecektir bilmiyoruz; ama mümkün
dür ki, az bir zaman kalmıştır, seçmen olarak ül
ke dışındaki işçilere oy verme hakkının imkân
ları sağlanmayabilir. Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna dahil ülkelerin çeşitli kuruluşlarına dev
let ve parlâmento olarak temaslarda, etkilerde 
bulunmaya çalışalım. Hiç olmazsa Ekimin l'i ile 
15'i tarihleri arasında izin alıp yurda gelmek 
isteyen Türk işçilerine işyerlerinde kolaylık 
gösterilsin ve hükümet de mevcut indirimi bi

raz daha fazla yapsın, Türk işçileri ülkeye ko
laylıkla gelebilsinler ve oylarını kullanabilsin
ler.» Maalesef bunu yürütemedik, başarıya gö~ 
türemedik. 

Dendi ki, «Bunlar özel teşebbüse bağlı işyer-
lerindedirler. Binaenaleyh, özel teşebbüse bağlı 
işyerlerine hükümetlerin tesiri olmaz». Oysa, 
İtalya bunun tatbikatını yapmıştı, seçiminde iş
çilerine kolaylık sağlamıştı, işyerleriyle Hükü
met özel teşebbüslere geçmiş ve girişimlerde bu
lunmuştu, çaba harcamıştı. Tabiî işyerinin tak
dirine kalmış, bir kısmı vermiş, bir kısmı verme
miş, ama işçiler ülkelerine giderek büyük bir 
nispette reylerini kullanmışlardı. Bu imkânı 
maalesef sağlayamadık. 

Bu hususun, bu yasa ile doğrudan doğruya 
bir ilgisi yok. Bir temenni olarak ifade ediyor
dum; ama işçilerin gelip ülkede oylarını kul-
lanmasa bile bulundukları yerde oylarını kul
lanma imkânının sağlanması gerekir. 

Bunun için bir önerge de verecek değilim. 
Çünkü aradaki mesafe o kadar azalmıştır ki, 
böyle bir hüküm şimdi konsa bile, işlemesi çok 
güç olacaktır. Bunun için bir önerge de verme
nin bir faydası olmayacağı da aşikârdır; ama 
ümit ederiz ki, önümüzdeki yıllarda bunun da 
çaresi bulunabilir. 

Uzun yıllardan beri bir hususa tanık olmak
tayız; seçim kanunları daima, yasa döneminin 
sonlarına doğru getirilmektedir. Bu kanunlar 
yasa yılının henüz başlaması veya ortaları sıra
sında, geniş bir müddet içerisinde etraflıca tet
kik imkânlarına varan bir zaman içerisinde de
ğil de sona doğru getirilir ve güçlüklerle kar
şı karşıya kalınır. 

İşte, işçiler için oy kullandırma imkânını da 
bulma, hususunda, eğer bu tasarı 6 ay veyahut 
1 sene önce gelmiş olsa idi o zaman ısrar etme 
imkânı var idi; ama simdi bir maddî imkânsız
lık kendiliğinden doğmuş bulunmaktadır. 

Bu tasarıda tercih oyu konusunda görüşler 
birbirinden farklı olarak kendisini gösterebilir. 
Aslında gelen tercihli oyun da - Sayın Ayrım 
biraz önce şekvacı oldular; siyasî partiler mem
leketin idaresinde iktidarda ve muhalefette so
rumlu veyahut denetim görevini aldıklarına gö
re. programları yönünden parti listeleri önem
lidir, binaenaleyh tercih olmaması lâzımdır de
diler - zaten işlemeyeceği aşikârdır, müsterih 
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olsunlar işlemeyecektir. O şekilde bir sistem 
geliyor ki, işlemeyecek bir tercih sistemidir. 
Keşke hiç almmasaydı. öyle bir tercih sistemi 
ki, hele Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde gö
receksiniz ki, hiç işlemeyecektir; Millet Meclisi 
seçimlerinde de bir veya iki, belki de hiç işle
meyecektir. İşlemeyecek bir sistemi getirmek-
tense getirmemek daha iyi olurdu. 

Yine bu tasarıda, televizyonda seçim propa
gandasına yer verilmesinin mutlak bir gereği 
vardı. Nedense bu husus da esirgenmiş bulun
maktadır. 

Gerçekten, demokraside önemli olan konu 
secim öncesinde geniş halk kitlelerini çeşitli yön
lerden siyasî partilerin kendi programlarını v( 
göriislorini anlatmaları bir kördöğüsü içersinde 
değil, önemli olan. programlarını anlatabilmek 
tedir. Bir şeyi sevindirici olarak görmek müm
kündür ki, Türkive'de artık geniş seçmen kit
lesi siyasî partileri, programlarını okuyarak TTe 
yürütmedeki veyahut denetimdeki görevlerini 
yerine getirmeleri üzerine gözlerini dikecek ve 
dikkatlerini kullanarak izlemektedir ve seçim
lerde bundan sonra geniş bir şekilde oyun ka
deri artık partilerin şu veya bu şekildeki pro
pagandalarından daha çok ve birbirlerini suç
lamalarından daha etkili olarak programlarına 
yönelecektir, programlarına göre olacaktır, Bu 
sebeple, televizyonlarda vatandaş siyasî partne
rin programlarının kendi liderleri vevahut bun-
ifade eden kişilerin dibinden canlı bir şekiVle 
görmelerinin ve dinlemelerinin sayılmayacak ka
dar faydası vardır. 

Amerika. Birleşik Devletlerinde televizyonda 
ilk seçim propagandası başladığı zaman, bu 
durum dünyaca yadırganrnıstı. Şimdi bir haber 
aracı, artık bir ihtiyaç haline gelen televizyon. 
bütün ülkelerde siyasî propagandanın başbca 
unsurlarından biri haline gelmiş buluumaktadm 
Demin söylediğim gibi, bu mesele yurt dunn"^-
ki isçilerin oy kullanması veya diğer konuk" 
gibi güç bir mesele değildir. Bu yönüyk?, hr 
hususun radyoda olduğu gibi, televizyonda da 
bir imkân olarak sağlanmasının zorunluğu var
dır. 

Bu tasarıda hiçbir şekilde yeri yok iken, 
«Düğün yok havram yok. eniştem beni niye 
öper» nrsali. bağışlama hududunun 25 000 lira
ya kadar artırılması biraz dikkat çekicidir. Ba

ğışlamı 25 000 liraya kadar çıkarılması, ile
ride siyasî partilerin bu bağışı yapanıla-
ra minnet borçlarını birer fatura olarak 
çeşitli m<emleket imkânlarıyla ödemeleri mu
kadderdir. Bunun en yakm, en canlı örneği, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkan seçiminden 
sonra dünya basınında yer alan çeşitli olaylar
dır: Şu kadar bağış ve bu bağışın karşılığında 
falan yerin büyükelçiliği gibi, dünya basınında 
bunlar açıkça ifade edildi, örnekleri görüldü. 

Şimdi, Siyasî Partiler Kanununda değiştiril
mesi öngörülen ve çok yerinde olan bâzı hüküm
ler değiştirilmezken, burada, hele seçim önce-
süıde bağışla, ilgili hudutların bu şekilde geniş
letilmesinden - hiç kimse bundan alınmasın, şu 
T o-m bu nartivi hedef olarak almıyorum - kaygu 
duymamaya, sürme dıunnamava imkân yoktur. 
Yani. yeri değildi. Birdenbire bu tavanı artır-
r m bmlunuvoruz. Bu, çeşitli dedikodulara, çe-
î~li haklı veya haksız ithamlara yol açabilir; 

ke-ke go'Hrilmomis olsaydı, ama bunun yanında 
<uvasî partilere Devlet eliyle yardım dururken 
bunu egemen çevrelerin, büyük varlıklı kitle
lerin yardımı sekline getirmek daha sakıncalı
dır, Devlet eliyle yapılacak yardım meşru bir 
yp-'d1T11 olacaktı, seyyanen vevahut alman oy 
miktarına ff'öre olacaktı, ama simdi bu miktarın 
•ytrn bir fırsat eşitsizliğini de kendiliğinden 
maydana getirecektir. 

Şimdi, sözlerimi bağlarken bir konu üzerin
de de görüşlerimi ifade edeceğini. 

Demokrasi, çok va+andasm secime istiraki-
uin sistemidir. Ben 196.1 Anayasası görüşüldü
ğü sırada, daha önce kütüklerle ilgili yasanın 
a'övüşülmesi sırasında da bir sataşma üzerine. 
13 yp'-'m seçmen yası olmasında sosyal ve psi-
kolriîk sakıncaları görmüş, bunu acıkca ifade 
r-tmi^tinı. Bunlar Kurucu Mecliste ifade edildi, 
-'-idi ^ j ^ - s ^ v - ı 0 1 1 | v o r rıe]K]}_ j>nR u n n r i Kurucu 
,re"1i':';'e ifadp ektiğimi a.cık seçik ve hiçbir te-

rnddüde malıal kalmadan ifade etmiştim. 
Bi- vak'tie- Türkiye'de kadm seçilme hakkı-

mn. sahip d^ğddi Herkes seçim hakkına sahip 
îke-u belli H" tarih öncesine kadar Türkiye'de 
ı.r-.^n miras İmkkma bile <ı?hip değildi. Türk 
^osT"ai havatı ve toDİunaunun gelinmeleri o sevi-
-~n-~ç. .rj-fldî ki. kadın seçilme hakkıma sahip ol-
"•u: oudan daha önceki dönemde kadın miras 
hakkına sahip oldu, kadın şahitlik etmede er-
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kekle eşit haklara sahip oldu; İsviçre'de daha 
yakın bir tarihe kadar kadın seçmen bile de
ğildi. Değişen dünya ve değişen şartlar ve ona 
göre tedbirler... 1961'in Türkiye'siyle 1973'ün 
Türkiye'si birbirinden o kadar farklıdır ki, 
ben milletvekili seçildiğim tarihte bile oğlumu 
babanım yanında kucağıma almazdım, ama bu
gün oğlumla hem şakalaşmaktayım, çoğunu
zun yanında torunlarınız yahut oğullarınız ev
lâtlarını kucaklarına alıp okşamaktadır. Ben 
hatırlarım, büyükannem babamın odaya giri
şinde ayağa kalkardı ve yanında yemek yemez
di: Türk toplumu nereden nereye gelmiştir. 
şartlar kısa bir zaman içerisinde ne kaçlar değiş
miştir. 1940'ların Türkiye'sinde biz üniversite 
talebeleriyken, memleketin sosyal meselelerinde
ki isteklerimiz ve görüş dünyamız çok farklı 
idi, 1961'in Türkiye'sinde çok farklı idi, 1973' 
ün Türkiye'sinde çok farklıdır. Bir şeyi kabul 
edeceğiz; dünya 1961'lerden sonra, özellikle 
ikinci Dünya, Harbinin serpintilerinin tesirleri
ni gösterdiği 1950 ve 1960'lardan sonra çok bü
yük sancılar geçirmiş, çok büyük çalkantılar 
içinde olmuştu ve bunların birisi de, gençliğin 
memleket sorunları üzerinde daha çok süz sahi
bi olması ve daha çok ilgi göstermesidir. Bu 
ilgiyi gösterme çağma ve bu seviyeye gelmiş, 
ama içinde anarşisti, kötüsü var; onları bir ta
rafa iteceğiz; fakat bütün bir gençliği aynı öl
çüler içerisinde almak en büyük haksızlıktır. 
Türk gençliği, Atatürk'ün kendisine çok güven
diği o Türk gençliği, 1961 yıllarından sonra 
gerçekten bu memleketin meselelerinde hiçbir 
devirde olmayan, hiçbir devirde görülmeyen şe
kilde daha çok ilgi duymuştur, daha cok mesele 
sahibi olmuştur. Ben. babanını, hangi sınıfta ol
duğumun bile farkında olmadığının gerçeğini 
bilirim; ama oğlumla, hangi sınıfa geçerse o sı
nıfın meselelerini tartışmaktayım. Türkive bu 
seviyeye gelmiştir. Bu seviye ile ancak övünebi
liriz. Yani, sosyal hayatımızda böylesine bir de
ğişiklik olmuştur. 

1961'in Türkiye'lerindeki sosyal ve psikolo
jik nedenlerle 18 yaşındaki gencin fikir hürri
yeti ile demet oy verme endişesi bugün artık 
mevcut değildir. 

Biz bir tarihlerde çocuk suçlarında ceza so
rumluluğunu çok ayrı görüyorduk, bir başka ta
rihte, sosyal hayattaki bâzı sebeplerden, özellik

le çocuklara suç yüklemenin nedenleri ile de
ğiştirdik. 

Şunu açıklamak istiyorum: Sosyal olaylar 
daima değişir. Hepimizin bağlı olduğumuz ve 
büyük dinimizin büyük Kitabının, ahkâmın din 
kurallarını bile değiştirdiğini salık vermesine 
rağmen, bâzı kimselerin küflü zihniyetler içe
risinde hâlâ belli bir yer etrafında, dar bir da
ire içerisinde kalıp gitme zihniyetinin alışkan
lığından kurtulmayıp, toplumdaki ilerleyişte 
kendisini yenil estiren siyasî teşekküllere ayak 
uydurmamak, öbür taraftan da siyasî, politik ve 
sosyal gelişmelerde insanın kendi fikir yapısını 
değiştirmesi ve ona uyması ikincisi bir meziyet
tir. Bir kusur olarak getirip söylenenler başka 
hususlardır. Bir saat evvel söylediğini, bir saat 
sonra yalanlamak değildir. Mesele, sosyal olay
lara. ayak uydurmak ve bunları getirebilmek
tir. 18 yasın, Türkiye'nin geleceğinin garantile
ri içinde görülmesi lâzım gelir. Eğer oyunu ve
rebil se, bu böyledir. 

Eğer, 1968'leri takip eden çeşitli anarşik 
olavlarııı sorumluluklarını ve nedenlerini aras-
tırırsak ki, sebep1 er bir değildir, çoktur, çeşitli
dir. konu o değihlir; fakat genieliğin de içini 
bosaltabilmesi, bu derece bilinçli bir seviyeye 
gelmiş bir ortam içerisinde memleketin kaderin
ce söz sahibi olması, iktidarın teşkilinde, muha-
"•efetin görevlendirilmesinde kendisinin do so
rumluluk Dayının olmasının idrakine u"!asması 
gp^okîrdi. Bunların esürgenmesidir ki, ol aykırın 
bir kısmı içinde bunların da payı vardır. 

İste bütün bu nedenleri gördükten sonra. 18 
vasin seçmen yaşı olarak kabulü yolunda teşeb
büste bulunma ve ondan yana olmavı bir gö'-ov 
bi1îvoT,nz ve aslında 13 yıl önce sosyal ve DSÎ-
koloük nedenlerle bunun karsısında dup. bu
gün sosyal ilerlemenin safhalarda a-un uvdnr-
mnk suretiyle yanında olmayı, Hz şerefli bir me
ziyet olarak saymaktayız. Şeref ve kusurlarda 
insanların vargı değerleri farklı olabilir, meş
ru ve demokratik solu anlayışta nasıl ki, fark
lılık var ise. 

Dün de ifade ettiğim gibi, bir gün bu ilkede 
lâiklik prensibi dinsizlik olarak sayılıyor ve 
büyük mukavemet görüyordu; ama bugün sos
yal hayatımızda artık bu çağ dışı zihniyet bü
tün silâhlarını yitirmiştir. G-eri kalmış ülkeler
de ilerici partilerin kaderidir; tutucu ortamı 
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kolay kolay ilerici zihniyete götüremezler. Her 
geri kalmış ülkede bu sosyal olay kendisini gös
termektedir. İlerici partiler daima itham edi
lir, daima kendisine dinsizlik ve komünistlik 
damgası kolaylıkla yapıştırılır. O anlayışın 
mutluluğuna erişmeyen veya çeşitli sebeplerden 
dolayı bu zihniyete ayak uydurmayanlar meş
ru ve demokratik solu korkunç gösteermeye, ko
münist bir anlayış içinde göstermeye çalışırlar. 

'Bugün sosyalist partilerin, sosyal demokra
tik partilerin kurulduğu ülkelerde komünizm 
yenilmiştir. Hangi ülkede komünizm güçlü ise, 
o ülke, sosyal demokrasinin yasakladığı ül
ke olmuştur veyahut meşru demokratik solun 
yasaklandığı ülkeler olmuşlardır. Hangi ülkede 
meşru demokratik sol gelişmişse, itibar gör
müşse, komünizm gerilemiştir ve mağlûp edil
miştir. İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa hep
si bunun canlı örnekleridir; ama 1973'ün Tür
kiye'sinde meşru ve demokratik solu biz hâlâ 
anlatamıyoruz. Belki anlayanlar çok; ama bu
nun. bu çağın bir türlü şerefi olduğunu. bu ça
ğın gelişmesi olduğunu Amerika'da Me Kovern, 
Cumhunyet Halk Partisinin ortanın solunun 
çok solunda görüşleri savunuyordu; orada kim
se onu korkunç ve tehlikeli olarak görmedi. Ger
çi, Me Gövem secimi kazanmadı; ama onun sa
vunduğu ilerici fikirleri Amerika'yı kökünden 
sarsmıştır. Bugünkü Amerika, Me Govern'in ileri 
sürdüğü düşüncelerin Amerika toplumuna mal 
edilişinden, bu yana değişmiştir ve derişmekte
dir. Amerika'nın kaderi Me Govern'in ileri sür
düğü fikirler istikametinde gidecektir, dünya 
o istikamete gitmektedir; ama bizim tutucu 
çevrelerimiz, çağdışı zihniver'in yanında olan
lar ve çeşitli nedenlerle böyle gözükmek iste
yenler ise. eteklerimize ' yapışmakta ve meşru 
demokratik solu bir acube, bir korkunç şey 
olarak göstermektedirler. Bu gerçekten çok 
güç bir olaydır. Cumhuriyet Halk Partisi 1923'te 
ilerici büyük fikirleri savunduğu zaman da bun
larla karşı karşıya gelmiştir. Atatürk için söy
lenilen sözler kulaklarımızda ve arşivlerde bin
lerce cilt halinde kitap ve makaleler olarak yat
maktadır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, çok güzel bir konuşma dinliyo
ruz; fakat ne münasebeti var? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Atalay, yarım saat 
evvel sözümü bağlıyorum» dediniz, ben de onu 
bekliyordum; fakat mevzuu çok taşıyorsunuz. 
Kanunun müzakeresini, tamamen başka sahala
ra götürüyorsunuz. İstirham ederim, sadet için
de kam. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, şunun için ifade ediyorum: 18 yaş özel
likle gençliğin seçime iştirak edebileceği bir 
yaştır. 18 yaş oyunun bir memleketin siyasî ha
yatındaki önemini anlatırken, bir kısım çevre
ler bunu, yani bu gençliğin bir kısmının anar
şik olaylara katıldığını açıkça ifade etmişler 
ve suçlama yollarına gitmişlerdir. Bu sebeple 
gençliğin meşru ve demokratik solun yanında 
olan kanadını bir tarafa; fakat anarşik, yıkıcı 
aşırı sol olan tarafını da bir tarafa ayırmaya 
mecburuz. Hakkını verdiğimiz zaman, meşru ve 
demokratik bir nizam içerisinde ve hürriyetçi 
demokraside seçmen yaşı olarak artık 18 yaşın 
üzerine eğilmeyen bir ülke kalmamıştır. Ben 
1961 yılında 18 yaşın, genel seçim yaşı olduğu
nu ifade etmiştim. Şimdi kesinlikle ifade ediyo
rum, 1973'ün dünyasında 18 yaşı kabul etme
yen birkaç ülke kalmıştır, onlarda da şimdi tar
tışma konusudur. Artık 18 yaşta direnen hiçbir 
ülke kalmamıştır. Gördünüz mü dünya da ne
reye gelmiştir. 

SALİM H A Z E R D A C T L I (Elâzığ) — 1960'da 
biz 18 yaşı kabul ediyorduk, siz karşısmdaydı-
nı z. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim, istirham ediyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tutucu 
biz değil, sizsiniz. O zaman komisyon 18 yaşı 
kabul etmişti, siz karşı çıktınız. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, siz 
söylediniz, şimdi arkadaşımız cevap veriyor. 
Lütfen müdahale etmeyiniz efendim, müsaade 
almadan konuşulmaz, biliyorsunuz bunu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fikir ve 
patırtı... Bu memleketin kaderi uzun yıllar böy
le oldu, uzun yıllar böyle olacak. 

Saygılar sunarım. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin

ki de demagoji. 
BAŞKAN —• Sayın Bekata, buyurunuz. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Ben, d-lişillmiş olan konulara dokunmadan 
kendi açımdan 'Siyasî Partiler Kanunu ve seçilm 
müessesesiyle ilgili 'bu teklife bir noktadan.bir 
vuzuh getirmek işitiyorum. 

Hepinizin çok yakından bildiği gibi, seçim 
müessesesinin Türkiye'de tatbikinden, bilhassa 
önseçim olarak vasıflandırdığımız uygulama
dan memleket ölçüsünde şikâyet vardı. Bu şi
kâyetler üzerinedir ki, Erim Hükümeti kurul
duğunda programında Seçim Kanununu, bu şi
kâyetleri önleyecek istikamette değiştirmeyi 
ve onu altı ay içinde başarmayı vadetmişti. 
Yapamadılar. Aynı taahhüdü Melen Hüküımeıti 
de programına koydu, başaramadı. Bu yüzden 
olacaktır ki, lbu kadar önemli bir hâdise şimdi 
biraz da acele ile huzurunuza gelmiş bulunu
yor. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa, devlete; si
yasî partiler ve seçim kanunları ise, demokratik 
düzende millî temsile ve Parlâmentoya şekil 
verir. Şu halde, !bir seçim kanunu ile vatandaş 
»oyuna ne ölçüde saygı gösterilirse, o ölçüde 
saygılı sonuç alınır. 

Şimdi, bu 'anai^keyi belirttikten sonra, Sa
yın Başkanın arkasında yazılı söze dikkatinizi 
çekmek istiyorum. «Egemenlik 'kayıtsız şartsız 
ımıilletindir.» Nasııl ikullanılır?.,. Millet adına onu 
Parlâmento kullanır. Öyle ise, Parlâmento nasıl 
kuruluyor, bunun ilkeye uygunluğu ne Ölçüde 
sağlanmaktadır? işit e, seçim kanunları bunun 
inandırıcı cevabını verebillmelidir. Veremiyorsa, 
ilkeden o ölçüde uzaMaşıyoruz dermektir, Par
lâmentoyu iyi kuramıyoruz dermektir. Şimdi, bu
na birkaç örnek vererek huzurunuzdan 'ayrıla
cağım. 

Bu kanun teklifinin getirdiği ve şimdiye (ka
dar uygulanıp şikâyet ettiğimiz bir müessese 
Var. Bu müessese, kontenjan 'müessesesidir. 
Anayasada mesnedini bulmayan kontenjan sis
temi, aslında bir tâyin metodudur. Seçim siste
mi içinde tâyin yer alaımaz. Cumhurbaşkanlığı 
Iktontenjanının dayanağı Anayasadır. Partilerin 
'kontenjanının dayanağı Anayasada yoktur. Ni
tekim, bu seçim kanunu bu dayanağı bir seçim' 
lolimaktan tamamen çıkarıp, bir tâyin haline 
büsbütün -gettirımclkJtedir. Şöyle ki, alâkalı mad
de diyor ki : «Herhangi bir kontenjandan ko
nulan kimise tercih oyunun dışında kaîlır ve par
tilerin gönderdiği sırada yeri neresi fee, tercih 

oyunu başkaları alırsa alsın, o yerini değiştir
mez.» Kontenjanı kim getiriyor 1. Parti merkez
leri. O halde parti merkezleri ne yapıyor?.. Mil
letvekili, senatör tâyin ediyor. Bir seçim siste
minin içinde tâyin olamaz. O halde, kontenjan 
Anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı olan 
bu unsuru bu kanunun içinde biz, istisnaî bir 
'ilmıtiyaza da mazhar etmişiz ve demişiz ki, "biz 
tercih oyunu kabul ediyoruz, ama bu tercih oyu 
kontenjan olarak bir sıraya girmiş olan kimse 
için, yani tâyin edilmiş oJlan (kimse için yürümez, 
Bu maddenin, Anayasanın 'metnine ve ruhuna 
aykırı olduğu inancındayım. 

Şimdi, bir başka noktaya dokunmak istiyo
rum. Halkın oyuna saygı göstermek konusu, 
seçimin temel espİrisi olmalıdır. Halk oyuna 
saygı göstermeyen seçim sistemleri payidar ola
maz. işte buradaki tercih arzusu, halk oyuna 
itibar etmenin, saygı göstermenin bir aracı ola
rak konmuştur. Fakat, böyle bir konuyu 'koy
duk mu, saımiimî olımaya mecburuz. Bakalım, 
^kanunda yer alan tercih oyu sistemi işleyecek 
mi?.. Maddenin birisi herhangi bir şekilde ter
cih oyunu kuılilanabilmek için birinci barajı koy
muş. Ne diyor? «iki aday olan seçim çevrele
rinde bir adayd'çin»1 ve devam ediyor, şu kadar 
aday olan seçim çevrele rinde şu kadar aday 
için tercih oyu vereceksin... Karmakarışık bir* 
düzen. Noksan verirsen, fazla verirsen, oyun 
'muteber değil. 

Birinci kısım gitti, ikinci bir baraj koy
muş. Orada ne diyor? Eğer, adayların aldıkları 
geçerli tercih oylarının toplamı, adayın liste
sinde bulunduğu siyasî partiye o seçim çevresin
de verilmiş bulunan geçerli oyların, 2 - 5 'mil
letvekili çıkaran seçim çevrelerinde yarısına,. 
6 - 1 0 milletvekili çıkaran seçim çevreılerinde 
üçle birine veya favasına ulaşmazsa, o adayın 
aldığı tercih işaretleri geçersizdir. 

Bakalım şimdi bunu uygulamaya koyalım, 
ne olacaktır? 

2 - 5 milletvekili çıkaran herhangi bir seçim 
çevresinde bir siyasî parti diyelim ki, 50 bin 
oy almıştır. Bir adayın aldığı tercih oylarının 
muteber addedilmesi için en az bunun yarısı ka
dar olması gerekmektedir. Bu da 25 bin tercih 
oyu demektir. Şöyle bir gözden geçirdiğini za
man, hiçbir ilde 25 bin tercih oyunu almak 
mümkün olmayacaktır. 25 binden aşağı tercih 
oyu alındığı takdirde de, bunlar geçersiz ola-
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•çaktır. Zaten ne olur, ne '«İmaz düşüncesiyle 
maddenin altına 'bir de hüküm konmuş, «Bir 
adayın aldığı geçerli tercih işaretlerinin 'toplamı 
beşbinden az ise. tercih işaretleri sayılmaz.» 
denmiş. 

Şimdi arkadaşlar, tercih oyu müessesesini 
biz niçin koyuyoruz? Vatandaşın oyuna saygı 
göstermek için koyuyoruz. Tercih oyunu işle
mez hale getirecek kayıtları koym/akla vatan
daşın işine yaramayacak bir düzenin içinde 'bü
tün oy pusu'!aılarmı Ikarıştırıcı ve netice itiba
riyle vatandaşı tatmin etmeyen Ve hiçbir sonuç 
vermeyen 'mekanizmayı işletmiş bulunuyoruz. 

Kanunlar her şeyden evvel ciddî olmak zo
rundadır. Bunu, oy sistemi içinde ciddiyetle 
bağdaştırmaya imkân yok. 

Şimdi son iki noktaya daha kısaca temas 
edip huzurunuzdan ayrılacağım. 

Arkadaşlar, hir noktada aklandığımız ka
naatindeyim. Bu kanaatimi açıkça ifade ede
ceğim. «Önseçim» veya « aday yoklaması» de
diğimiz müesseseye, iline göre, 500 - 5 000 
önseçim seçmeni katılır. Bunların tayin et
tikleri sırayı ise, 50 000, 100 000, 200 000, 
300 000 nihayet İstanbul'a göre bir milyon 
insan değiştiremez. Böyle şey olmaz. O halde 
seçim sisteminde esas seçim midir, tayin mi
dir? İşte bunu hallettiğimiz takdirde mesele 
aydınlığa kavuşacaktır. Burada arkadaşla
rımla beraber, 'olmadığım bir noktayı da arz 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, burada, «partiler demokra
sisi, partiler demokrasisi» diye bir söz söylü
yorlar? Partiler demokrasisi yojktur, demokrasi 
milletindir. Partiler, bu demokrasinin araçla
rıdır. Yani, demokrasi partilerin elinde bir 
oyun -değildir. Milletin meçime, Devlet idaresi
ne bakışının ifadesi'lir. O halde, «partiler de
mokrasisi» başka lâf, seçim sistemi ile alâkalı 
konuşma başka lâftır. 

Böyle olunca, bu sözümü Anayasaya, daya
narak huzurunuzdan ayrılacağım. 

Anayasanın 55 nci maddesi seçimle alâkalı 
konuyu partilerin elinde bir oyun olarak tut
muyor. Ne eliyor; «Seçimler, serbest eşit, gizli, 
tek dereceli genel oy...» Önseçimde veya aday 
yoklamasında parti, parti, içi manzarası için
de beğendiklerini ayırır, seçimi - önseçimde 
yapmaz, işte bu ıkanunun yanâışlığınnı ananoik-

t asına şimdi geldik. Biz önseçimle seçimi yapı
yoruz ve vatandaşlara bunu tescil ettiriyoruz. 
Halbuki, Anayasa ne diyor; «tek dereceli ge
nel oy» Tek dereceli genel oy ise, bir tescil 
müessesesi olarak yürüyor, tercih sistemini 
de işlemez hale getirdiğiniz için hiçbir tesir ifa
de etmiyor. 

Bir arkadaşım çok güzel söyledi. «Seçim
lere katılanların sayısı düşüyor» dedi. Düşer, 
bundan sonra da düşecektir. 

Şu anda bir netice almayacağımı da bili
yorum; ama hepinizin vicdanında ve ileride 
mutlaka değişmesi lâzımgelen bu sistemin ıs
lahında faydası olur diye arz ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, öyleyse Anayasanın 
jkoyduğu ananıaddeye göre seçimler serbest 
olacak. Seçimleri ne kadar serbest yapıyor
sak Anayasaya ve seçim 'müessesesine o ka
dar saygılıyız demektir. Seçimler eşit olacak, 
gizli olacak, tek dereceli genel oyla yapılacak. 

Şimdi bu noktayı bir cümle ile (belirtip hu
zurunuzdan ayrılacağım. 

Şimdiki vaziyetimiz ve bu kanun teklifi
nin getirdiği durum nedir? Partiler önseçim 
veya aday yoklamasını yapacak, sırayı tespit 
edecejk. Kaç İkisi sıralayacak? 300 kişi, 500 
kişi 3 000 kişi, nihayet 5 000 'kişi. Sıraladı. 
Yani, 100 bin kişi, bir milyon kişi, yani ge
nel oy bunun üzerinde tasarruf yapma hakkını 
haiz değil. Ne yapacak? Bu emrivaki tescil ede
cek. Tercih oyu ise avutucu bir sistem işlemeye
cek. Öyle ise, biz ciddî bir komiyle meşgul de
ğiliz. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzdan ayrı
lırken gelecek günler için bir tek ricam ola
cak. Biz bu hata dolayısıyladır İki, bir başka 
hatayı devanı ettirmekteyiz, o hatayı ela belir
teyim. 

Anayasamız, milletvekili ve senatörün ken
disinin içinden seçildiği partinin veya seçil
diği ilin değil, bütün hir milletin milletvekili-. 
ve senatürü olduğunu tescil eder. Bizbu-cins 
kısıtlayıcı kanunlarla ise, kendimizi 'bütün 
bir milletin vekili -olmaktan çıkarıyor evvelâ 
bir partinin vekili haline getiriyoruz, sonra 
bir ilin, hattâ bâzılarımız muayyen bir ilçenin 
darlığının vekili haline getiriyoruz. Öyle değil. 
Bütün bir milletin vekili olduğumuzu, bütün 
bir milletin senatörü .-. olduğumuz-, anjeak;; feu-
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mekanizmayı arz ettiğim istikâmette işletmek 
suretiyle sadece tescil değil, sadece Anaya
saya uygunluğu bakımından değil, millete 
kabul ettirme bakımından ve Parlâmentoya ge
tireceğimiz itibar bakımından da zarurî .görü
yorum. 

Bu itibarla; şimdi hiçbir önerini yok; ama 
bu kanunlar geçicidir. Netice olarak göre
ceksiniz ki; onun içinde hizipleri partilerin içinde 
daha çok teşvik eden 'kanunî mesnetler var. 
Seçimle birbirine gireceklerdir ve netice iti
bariyle birçok illerde yaralanmış arkadaşala-
riüiız olacak:. Kanunlar şerefli bir seçimi şe
refli bitirmeye yardımcı olmalıdır. 

Bu itibarla inşallah seçimden yo ura dört 
başı mamur bir ıslahı tazammun etmek ve te
menni etmek suretiyle huzurunuzdan ayrılıyo
rum, 

Teşekkür ederim. (C. II. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Seçim sözünün pek edilmediği yakın zaman
lardan bugüne erişmiş ve gelen bir teklif ile se
çimlerin gününü de tespit etmiş bulunuyoruz. 
Türk demokrasisi için şüphesiz bir başarıdır. Bu 
sonucu elde etme bakımından Türkiye'de bütün 
güçlerin birbirlerine yardımcı olduklarını ifti
harla beyan etmek başlıca vazifemizdir. 

Konuştuğumuz ve seçim mekanizmasını ilgi
lendiren metin bir teklif halinde gelmiştir. Bi
liyorsunuz; Ferid Melen Hükümeti zamanın
dan beri seçimlerin mutlaka yapılacağı ve bir 
seçim kanunu hazırlamak üzere Partilerarası 
Komisyonun kurulduğu ve faaliyete geçtiği ma
lûm. 

Partilerarası Seçim Komisyonu aylar süren 
müzekerelerinden sonra, muayen konular hariç, 
birçok meselelerde birleştiği halde onların hazır
ladıkları bir metinle 'değil, hiç değilse Hüküme
tin hazırlaması lâzım gelen bir tasarıyla da de
ğil, Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilinin 13 arkadaşıyla birlikte hazırladıkları 
bir metinle karşılaştık. Hiç şüphesiz, bu haliyle 
bile ne kadar tarafsız bir düşünce ile hazırlan
mış olursa olsun, seçim gibi bir 'siyasî partinin 
hayatında önemli bir aşama olacak bu teklifin 
objektif esaslar içerisinde hazırlandığını iddia 
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etmeye imkân yoktur. Bu sebeple önümüzdeki 
metne, Millet Meclisinden ve Cumhuriyet Sena
tomuzun komisyonundan geçmiş olmasına rağ
men, objektif esasları taşıyan ve tam bir taraf
sızlıkla hazırlanmış olan bir metin nazarı ile 
bakmak mümkün değildir. Çok arzu ederdik ki, 
hiç değilse Hükümet bir tasarı hazırlasın, onu 
konuşalım. Şimdi Hükümet, Meclislere gelen 
bu teklifi savunma durumu ile karşı karşıya bı
rakılmıştır. 

Teklifle önemli yenilikler getirilmektedir. 
Ama, bu teklif ile daha da ileri ve başka mem
leketlerin tecrübelerle elde ettikleri sonuçları 
beraberce mütalâa etmek imkânına kavuşmamız 
gerekirdi. Maalesef, bir taraftan memnun olur
ken, öbür taraftan da üzüntü duyuyoruz. 

Teklifin gerekçesinde 18 yaş konusu, yurt 
dışındaki vatandaşlar konusu, siyasî partilerin 
modern haberleşme vasıtalarından faydalanma
ları konusu bâzı sebeplerle zaman sebepleri ve 
TRT ile ilgili olarak da teknik imkânsızlıklar 
dolayısıyle bertaraf edildiği ifade edilmektedir. 
Arkadaşlarını benden önce bu konulara ayrı 
ayrı değindiler, ben de kısaca temas ederek geç
mek istiyorum. 

Yurt dışına gönderdiğimiz ve Türkiye'yi her 
bakımdan başarı ile temsil ettiklerini kabul et
tiğimiz işçilerimizin bu seçimlerde oy kullana
cakları haberi çıktığı vakit, hiç şüphe etmem 
bütün vatandaşlar ve bütün siyasî partiler bir 
ölçüde ferahlığa kavuşmuşlardı. Düşünün siz, 
binbir güçlükler içerisinde, ama sevine sevine 
dışarıya gönderdiğimiz işçilerimiz Türkiye'nin 
tediye bilançosunda önemli, yararlar sağlayacak 
tarzda döviz aktarmalarında bulunuyorlar ve 
Türkiye'deki rezervlerin artmasına büyük öl
çüde yardımcı oluyorlar, ithalâtımızın genişle
mesine ve bu suretle memlekette ithal malları sı
kıntılarının artmasına mâni olabiliyorlar. Artık 
o vatandaşlarımız Avrupa'ya gidiyorlar, uyanı
yorlar, bize Avrupa'nın havasını getiriyorlar, 
köylerine taptaze havadislerle ulaşıyorlar. 

Şimdi, o vatandaşları Türk siyasî hayatının 
kuruluşunda, düşüncelerimizin ve mekanizma
nın dışında tutuyoruz. Bunu müdafaa etmeye 
imkân yoktur. Muhtelif şekiller tatbik edilebi
lirdi; bunların içerisinden meselâ bütün vatan
daşların seçim günü ıgelerek oy kullanmaları zor 
idiyse, meselâ seçimlerde vatandaşların buraya 
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vekâlet göndermek suretiyle oy kullanmaları güç 
idiyse, meselâ seçimlerde bulundukları mahalle
re sandık koymak, konsolosluklara ya da elçilik
lere sandık vazetmek güç idiyse; ama vatandaş
ların posta yolu ile oylarını bağlı oldukları ilçe 
seçim kurulu başkanlıklarına göndermeleri son 
derece tatbik kaabiliyeti olan bir formüldü. Son 
derece tatbik kabiliyeti olan bir formüldür. İlçe 

seçim kurullarına dışarıdan «Ben oy kullanacağım» 
diye müracaat eden ve adresini bildiren bir işçiye 
ya da dışarıdaki Türk vatandaşına üçe seçim 
kurulu kimlik kartı ile birlikte bir oy pusla sı 
gönderebilir, oradaki vatandaşımız bu oy pus-
lası üzerine gerekli işareti yapar, kimlik kartı 
ile birlikte oy pııslasmı ilce seçim kurulu baş
kanlığına seçim gününden önce eline geçecek 
şekilde gönderir idiyse, o gün ait olduğu san
dık başkanına, ilçe seçim kurulu tarafından 
teslim edilecek olan bu zarflar diğer zarflarla 
birlikte sandığa atılır ve bu seçime dışarıdaki 
vatandaşlarımız da kolaylıkla ve rahatlıkla iş
tirak edebilirlerdi. 

BELİĞ BELEK (İzmir) — Sirküler lâzım 
idi. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Hiç 
şüphesiz yüksek fikirlerinizden burada da fay
dalanır,, sizin tecrübeleriniz ve yüksek poltika-
mzclan komisyonumuz burada en azından bâzı 
sonuçlar çıkarabilirdi. Zatıâliniz sirküler tavsi
ye edersiniz, bir başka arkadaşımız başka bir 
formül tavsiye eder. Ama, başka memleketlerin 
tatbik ettikleri ve mutlaka Türkiye'de de tat
bik edilmesi lâzım gelen bu mekanizma kolay
lıkla işleyebilirdi, çok da pahalı olmamasına 
rağmen. 

Bu fırsat kaçırılmıştır. Bunun için kâfi za
man vardı, secim kanunu çalışmaları ve yeni 
seçim meselelesi en azından 8 aydan beri, 
bir seneden beri konuşuluyordu. Bunlar 
tatbik olunabilirdi ama bunun bir başka 
bahara kalmış olması, oradaki vatandaş
larımızın Türkiye'de seçimlere katılmaması su
retiyle bir hüzün içerisine düşmeleri sonucunu 
elbetteki doğuracaktır. Bunu önceden kabul 
edelim, zahmetleri göze almalyıdık. Bunun 
neticelerini rahatlıkla kabul etmeliydik ve 
mutlaka bu yolu açmalıydık. Bu yolun açılması 
1973 yılında Millet Meclisinde ve Türkiye Cum
huriyeti Senatosunda yer alan bizlere kaçırılma
ması lâzım gelen büyük bir şeref hissesi idi. 

26 . 6 . 1973 O : 1 

Sayın arkadaşlar, yaş konusunda benden ön
ce bu meselenin lehinde görüşen arkadaşların 
fikirde nine iştirak 'ederek kısa bıir saplama ile 
geçmek istiyorum. 

İki seneden beri, belki de 3 - 4 seneden beri 
sıkıntılı günler geçirdiğimiz muhakkak. Bu tat
sız ve sıkıntılı günlerden, anarşik olaylardan 
geçe geçe, gençlik hareketlerini gözlerimizin 
önünden geçire geçire bugüne ulaştık. Bunların 
hiç şüphesiz anarşik, menlleket bütünlüğünü 
bozucu ve memlekete kötü kötü misaller geti
rici yönünü hiçbir Türk vatandaşı savunamaz. 
Bunlar konumuzun dışında; ama kabul etmek 
lâzımdır ki, iyi ve kötü tarafları ile her yerde 
gençlik hareketi denen bu hareketin 'tedavisi 
çareleri aranabilirdi ve nitekim işte sıkıyönetim 
takibatı ve nitekim bir ölçüde iktidarın ya da 
bugünkü Hükümetin getirdiği iyileştirici ted
birler, üniversiteler, yurtlar meselesi bunları 
tedavi edecek çarelerdir. Ama, bütün bunların 
içerisinde, bu gene kalplerde biriken bu sıkıntı
yı boşaltacak ve bu suretle hiç olmazsa bir öl
çüde memleket idaresine 'katılmanın yollarını 
açacak seçmem yaşını 18 yaşına kadar varan 
gençlere indirtmemiz son derece memlekete fe
rahlık getirecekti, Kötülük getirmeyecekti. 
Köydeki gencin amasının, bahasının tesiri altın
da olması, olmaması ayrı konu. Şehirdeki genç
lerin. annesinin, babasının tesiri altımda olma
sı, olmaması ayrı konu. Her meselenin zararlı 
tarafları vardır, yararlı tarafları vardır. Ama, 
yarardı tarafları galip ise, cesaretle ona adım 
atmak gerekiyor. Ben inanıyorum ki, bu mese
lede şayet genç kuşaklara. 18 yaşına varıncaya 
kadar bir oy hakkı tanınmış olsaydı onlar mem
leketin kaderine reyleri ile katı İmanın imkân
larını bulmuş olacaklar ve başka türlü macera
ların peşinde asla koşmayacaklardı. Bu reyler 
hangi siyasî partiye akar, katiyen bilinmez. 
Ama, bu teklifi getirenlerin, bu teklife bu esa
sı vazetmediklerini gördüğüm zaman bunda bir 
parti düşüncesinin hâkim, olduğuna inanmak is
tiyorum. 

'Muhterem arkadaşlar, bir başka son -derece 
önemli konu, üzerinde ne kadar konuşulursa ko
nuşulsun, yerinde sayılması lâzıımgelen bir 
önemli konu, bu kanunla getirilmiş bulunan si
yasî partilere yardım tavanının yükseltilmiş ol
ması 'konusudur. Eski kanunda,.. 
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BAŞKAN — ıSaym 'Sa.rlic.ali bir -dakikanızı 
rica edeceğum, Riyaset makamını Sayın Zeren'e 
bırakıyorum. 

•(•Baş kan vekilli Mehmet Ünaldı, yerini Baş-
kanvekili Maelt Zeren'e bıraktı) 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Sarlıoa.lı. 

NEJAT SARLIOALl (Devamla) — Sayın 
senatörler, biliyorsunuz İd, kanunun iptal edil-
nıcy'en şeklinde siyasî partilere bir hazine yar
dımı yapılmaktaydı. Anayasa Mahkemesi tara
fından bu hüküm iptal edildikten sonra, par-
tilerarası anlaşmaların sonucunda, Anayasada 
yapılan değişiklikler ile siyasî partilere yardım 
esası kabul edilmişti. Meclislere, Anayasada 
yapılan bu değişikliklere paralel olarak, bu si
yasî partilere yardım ikanınım, çıkarmak düşü
yordu. 

Bugüne kadar Anayasada yapılan bütün de
ğişikliklere paralel olarak, partiler bunlarla il
gili 'kanunları çılkardddarı halele, yalnız siyasî 
partilere yardım ikan ununu çıka rauaıinı şiardır, 
çıkarmakta birleşnıemislerdir. Cumhuriyet Halik 
Fantisi olaıraik İra kanunun çıkmasına ihtiyacı
mız vardır, ama İra talep muhtelif sakillerde 
beyan edildiği zaman, yanlış tefsirlere ve çeşitli 
poleimiklere sevk 'edilmiş ve istisim.arla.ra, doğın 
götürülmüştür. Mesıeleleri açık konuşmakta, fay
da vardır. 

Anayasamız, siyasî partileri demokratik ha
yatın vazgeçilmez unsurları saymaktadır, bu 
bir. Siyasî partilerin bugünkü şartlar içmişin
de malî yardıma şiddetle ihtiyaçları vardır, iki. 
1962'de siyasî partilere yardım kanunu çıkar
ken gerekçesinde, hazineden siyasî partilere 
yardım yapılsın ki, dışarıda özel şahıslardan ya 
da başka çevrelerden para toplamak mecburiye
tinde kalarak, onlara şükran borcu altında kal
masınlar, denmiştir. Esbabı mucibe bu idi ve 
böylece bu kanun çıkarılmıştı ve oram da tava
nı 5 000 lira olarak ve o zaman yüksek bir seci
ye halinde olduğu konuşulan, bir noktada tespit 
olunmuştu. Şimdi ne oldu? Anayasanın mutla
ka çıkarılması lâzımdır dediği İni kanun çıka
rılmadı, öbür taraftan işte son ayların edebiyatı 
içerisinde, «partiler demokrasisi, partiler de
mokrasisi» sözü sık sık ileriye sürüldü, sık sık 
konuşuldu, ama partilerin malî yönden yaşama
ları için, hiç değilse birbirine yakın ıtarzda eşit 
şartların, imkânları ve yollan bir türlü aranma

dı. Bu 'böyle geçti. Şimdi siyasî partiler seçim
ler için vatandaşa başvuracaklar, vatandaştan 
yardım talep edecekler, bu yardımın miktarı, 
bu kanun ile bundan önceki seviyenin beş mis
line çıkarılmıştır. 5 000 liralık tavan, 2 ne i mad
denin 2 nci fıkrasıyla beş misli olarak 25 000 li
raya yükseltilmiştir. Fıkra aynen: «Gerçek 
veya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî parti
ye aynı yıl içersinde 25 000 liradan fazla kıy
mette bağışta bulunması yasaktır.» 

Arkadaşlar, 25 000 lira Türkiye için ne de
mektir? Bir şahsın, bir senede siyası partiye 25 
bin lira hibe etmesinin manâsı ne demektir? Bu
nun arkasından neler gelir, bunu açıkça konuş
maya mecburuz. 15 'kişiyle bunu böylece geçişti
rip, «Biz bunun tavanını yükselttik, gerekli yet
kiyi aldık, vatandaşlara hadi bakalım yardıma» 
diyerek, böyle bir kampanya memleket demok
rasisine fayda getirmez. Biz bütün bu siyasî ve 
seçim mevzuatıyle Türk demokrasisine yarar 
/getirmeye çalışırken, işte yalnız bu maddeyle 
Türk demokrasisini tehlikeye sokuyoruz. Buna, 
partiler clemakrasisi değil, kapitalistler demok
rasisi dersem, düşüncemi ve hakikati tam mâua-

sıyle ifade etmiş sayılırım. 

Arkadaşlar, Amerika'da seçimlerde cereyan 
eden olayları biliyorsunuz. \Vatcrgato olayları
nın Başkan Nixon'a kadar dayanan tertiplerini 
ve kampanyasını gazetelerde devamlı olarak ta
kip etmişizdir, hâlâ da araştırmalar ve soruş
turmaları bitmemiştir ve Nixson'un danışmanla
rı birer birer mahkeme huzuruna çıkarılmakta
dır. Bunun maksadı, bir başka siyasî partinin se
çim çalışmalarını dinlemek ve dolayısıyle bun
ları dinleyecek şahıslara avuç dolusu para akıt
maktan doğmaktadır. Şimdi biz aynı yola giriyo
ruz. 

Türkiye'de her şey para ile halledilmez, Tür
kiye'de seçim mutlaka para de halledilmez ve 
yapılmaz. Bir seçim döneminde, -4 senede yılda 
25 000 lira hesabiyle bir şahıs bir siyasî partiye 
100 000 lira hibede bulunabilecek demektir. Bir 
siyasî partinin mensubu veya idarecisi böyle bir 
yardımı kabul etmez. Sana 100 000 lira yardım 
edecek insan, onun arkasından hiç şüpr-ostz en 
azından senin alâkanı, senin dostluğunu talep 
eder. Onun için. Türkiye'de yanlış bir yola gir
mişizdir. 
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Bugün seçimlere hazırlanan siyasî partilerin, 

seçimler için elde edecekleri gelirler, malûm
dur, muayyendir. Adaylardan 5. 000 lira ya da 
10 000'lira, bir kısım partiler 3 000 veya 5 000 
liralık bono, arkasından 5 000 liraya kadar va
tandaş teberruu kabul ve tespit edilmiş olsaydı, 
ekle edilecek ve meselâ, 10 milyon lira, gibi bir 
parayla Türkiye'de bir siyasî parti bir seçim 
kampanyası yürütemez miydi? Yürütebilirdi, 
ama arkadaşlarım samimî olarak ifade ediyo
rum, daha bu yola girmeden bugün iktidar ka
nadının büyük payını elinde *tutan siyasî parti
nin portföyünde büyük seçim meblağlarının 
toplandığını ifade edersem, mübalağa etmedi
ğimi lütfen kabul etmenizi rica ederim. 

REFET RENDECI (Samsun) — Seçim baş
lamadan iftira ediyorsunuz, seçim başlasa ne 
yaparsınız, Allah bilir. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Lütfen 
kabul etmenizi rica ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Biraz 
İş Bankasından bahset. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — İftira, 
mesleğimiz değildir; iftira, usullerimiz içinde de
ğildir, iftirayı yıllardan beri memleketin poli
tik hayatında bir rüzgarla nasıl estirildiğini 
çok iyi gördük. O itibarla, bu kanunu müdafaa 
etmek görevini benim namıma üzerine alan bir 
komisyon başkanı olarak bu türlü müdahalele
rinizi şiddetle reddediy^m-)'. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Biraz 
da İş Bankasından bahs-1. 

NEJAT SARLICALI Ü>vam'a) — Her ş,:, 
konuşulur; İş Bankasının arabaları da ko nışn-
lur, işverenlerin milyonları da konuşulur, kapi-
'talist çevrelerin ve bir kısım güçlü çevrelerin 
şimdi bir şahıs için 25 bin liraya çıkarmak iste
diğiniz teberruları da konuşulur. 

BELİĞ BELER (İzmir) — İş Bankasının 
arabalarını kullanıyorsunuz. Ondan bahset bi
raz. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bugün 
Türkiye'de bu 25 000 lirayı teberru edecek olan 
binlerce insan vardır. Amma, bunlar Türk hal
kının zenginleştiğini ortaya koymaz ve siz de 
çok iyi bilirsiniz ki, bu 25 000 liralık- teberru-
lar hiçbir vakit C. H. P.'ye de gelmez. 
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BELİĞ BELER (İzmir) — Halk, dersini ve
recek yine yakında. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Onun 
için şimdi bunları toplamaya ve bunları köyler
de bol bol sarfetmeye hazırlanın. Onlarım hesa
bını da her halde o köy yollarında başka parti 
mensuplarıyle birlikte göreedksi'nliz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mil
let sizi de biliyor, bizi de. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
tarz müzakere olmaz. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bütün 
bunları yaptıktan ve bu kanunla güçlü çevreler
den; oğlundan, babasından, kuzundan fert başı
na 25 biner lira aldıktan sonra bir seçim kam
panyası açacaksınız ve sonra da Türkiye'de se
çimlerin eşit şartlar içinde yapıldığını iddia ede
ceksiniz. Buna imkân yoktur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Var 
mısın mal beyanına? 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Türki
ye'de seçimler siyasî partiler arasında ve eşit 
şartlar altında yapılmalıdır. Öyle yapılır ve 
öyle yapılacaktır. Ama, bu şartlar altında eski 
Gresham Kanunu gibi, yeni paranın eski para
yı kovduğu şekilde değil; eski paralar piyasa
ya çıkacak, 500 liralıklar ortadan kesilecek, 
köy muhtarına verilecek, «Köyden A. P. nin 
reylerini getir, geri kalanı da al» denecek. 

REFET RENDECI (Samsun) — Sayın Baş
kan, bunlara nasıl müsaade ediyorsunuz. Bun
lar iftihardır, kanunla ne alâkası vardır? 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bütün 
bunların hepsini gördük. Şimdi böyle bir kanun 
bir partinin kasasına milyonları bu yoldan yığ
dığı zaman elde edilecek netice budur ve bu 
kadar ba'sittir. 

REFET RENDEOİ (Samsun) — Şimdi mı
zıkçılığa başladınız. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bunu 
görmemekte neden inat ediyorsunuz? 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Satılık ken
di bünyenizde varsa, o başka. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — 25 bin 
liralık bir tavan seviyesine yükseltmeye neden 
ihtiyaç duyuyorsunuz? 
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ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş- I 
kan, 500 liraya muhtar satınalıyorsunuz. diyor. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
Sayın Sarlıcalı, müsaade eder misinizi.. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — 25 bin 
liralık bir tavan neden mâkul buluyorsunuz, 
neden bir vatandaşın bir siyasî partiye 5 bin li
ralık teberruda bulunmasiyle iktifa etmiyorsu
nuz? Bu kadar çok mu paraya ihtiyacınız var? 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) — İş Ban
kası bize çalışmıyor. 

NEJAT SARLIOALI (Devamla) — İş Ban
kasından C. H. P. nin on paralık bir geliri yok
tur. Bir İdare Meclisi azasının kendisine tahsis j 
edilen bir otomobille olan münasebetini alabil
diğine istismar ettikten sonra, neden sözlere 
tahammül etmiyorsunuz? 

ÖMER UÖUZAL (Eskişehir) — İtibarınız 
varsa siz de alın 25 bin lirayı. Niye kanun çık
madı diye sızlanıyorsunuz ? 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal... 
NEJAT SARLIOALI (Devamla) — Bu iti

bar meselesi değildir, bu iltifat meselesidir, 
kazanç meselesidir, yarar meselesidir. I 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı... 
NEJAT SARLIOALI (Devamla) — Bu sö

mürme meselesidir. 
MEHMET NU-Rİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sevgi meselesidir, milletin kalbine girme mese
lesidir. Onun için alamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, Sayın Âdem
oğlu.... 

NEJAT SARLIOALI (Devamla) — Onu al
mamakla iftihar ediyoruz. I 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Milletin gönlüne giremediniz hiçbir zaman. I 
Onun için alamadınız. Bu ondandır. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu... 
NEJAT SARLIOALI (Devamla) — C. H. 

P. nin parayla alâkası yoktur. (A. P. sıraların
dan gürültüler) I 

C. H. P. nin 25 bin liralık teberrülarla alâ
kası yoktur. C. H. P. nin vatandaşın tertemiz 
vicdanından kopacak, menfaatsız gelecek rey- I 
lere ihtiyacı vardır ve orada mutlaka onları da 
elde edecektir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU ("Adana) — 
Onları da alamayacaksınız işte, alamazsınız. I 
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BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, Sayın Âdem
oğlu... 

NEJAT SARLIOALI (Devamla) — Bu ka
nun parayla rey almaya... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, bu tarz ko
nuşma nerede görüldü, rica ederim. Karşılıklı 
konuşmayınız. Koridorda mı konuşuyorsunuz? 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda konuşu
yorsunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, «Milletin reyini parayla aldırıyor» eliyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
saade ediniz. Bir hatip düşündüklerini, bu ka
nunun getirebileceği sakıncaları rahatça söyle-
yebilsin. Siz de kalkınız, mukabil cevabınızı 
veriniz. Size söz vereyim, konuşmanıza kürsü 
müsaittir. Rica ederim, hatibi dinleyiniz. 

NEJAT SARLIOALI (Devamla) — Millî 
gelirin muayyen seviyede seyrettiği bir mem
lekette iktisaden geri kalmışlığını kabul etti
ğimiz ve bu dar çemberi yırtmaya çalıştığımız 
bir memlekette, fakirliği behemaıhal ezmeye 
çalıştığımız ve vatandaşa ziraî ürünleri ve sair 
çalışmalariyle eline birkaç kuruş fazla para 
geçirtmeye gayret ettiğimiz bir memlekette 
bir siyasî partiye bir şahsın bir yılda 25 bin li
ra teberru edebileceğini müdafaa etmeye imkân 
yoktur, arkadaşlar. Böyle bir hükme muvafa
kat eden insanlar, o zaman elbette ki, benim 
eleminden beri söylediğim gibi, bir seçimde mas
rafların çokluğunu göze alıyorlar demektir. 
Buna ihtiyaç 'duymamanız gerekir. O itibarla, 
en azından bu kanunun bu maddesini kabul 
etmeyeceğinizi kuvvetle tahmin ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyuru

nuz. 
HÜSEYİN. KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmalar tahdidedilnıemekle beraber be

nim şahsım adına konuşacağım hususlar bir
kaç maddeden ibarettir ve oldukça kısa olacak
tır. Bu saatte sizleri fazla yormak istemiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bana göre şu 
tasarıyı yeni ve mühim bir şey getirmiyor. Ha
kikaten gönül isterdi ki, on seneden bu tarafa 
seçim mevzuundaki münakaşalar son bulsun ve 
bu maksatla da bugüne kadar tenkit edilen me
seleler artık şu maddeler arasında yer alarak 
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halli faslolsun. Bunu bekliyorduk, heyhat gör
dük ki, Hükümeti temsil eden her iki parti ufak 
tefek değişikliklerle, hattâ bana -göre, aleyhte 
değişikliklerle eskinin bir tekrarından ibaret 
kalmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, sadece isim değiştiril
miş; önseçim, aday yoklaması haline getirilmişse 
de sistem ve ruhta hiç ibiı* tekâmül yoktur, herhan
gi ibir değişiklik mevcut değildir. Bunun acısı-
n, yıllardan heri 'Çekmekteyiz. Şöyle ki : Bir par
tinin listesine giren ve orada sıra alanlar veya 
listeye girenle giremeyenler arasında büyük çe
kişmeler olmakta ve böylece parti içinde bu yok
lama dan mütevellit hizipleşmeler ağır ithamlar, 
çok kere yaralayan ağır sözlerle seçime girmek 
mecburiyetinde kalınmış ve parti bünyesinde teş
kilâtta da bâzı nahoş hâdiselere ve çatlamalara se
bebiyet verilmiştir. Heyhat .görüyoruz ki, yine 
bu sistem aynen getirilmekte ve vatandaşın kar
şısına adayı doğrudan doğruya çıkarmak istenme
mektedir. Bu büyük 'bir sakıncadır ve cemiye
timiz ibir gün bu tekâmüle erişecektir. Bugünün 
iktidarını temsil eden partiler veya 'dışarıda ka
lanlar 'bunun aleyhinde ne kadar olsalar da, ne 
kadar direnseler de hakikat söylediğim hususlar
dadır. Bunu sadece ben söylemiyorum, özel ola
rak yaptığımız konuşmalarda (bütün partili arka
daşlarımızın da birçoğu ibu fikre iştirak etmekte
dir. Bu sefer ele olmuyor, bir başka bahara bek
lemek mecburiyetinde kalıyoruz; ama ben ümit-
varım, bunda da olmasa, inşallah bir başka se
çimde bu yöne gidilecektir. Şu birkaç bin insanın 
eline verilen ve yoklama suretiyle listedeki sıra
nın tespiti usulüne bir nihayet verme zamanı 'ge
lecek ve rahatlıkla bu memlekette dedikodudan 
âri bir seçim yapma imkânını bulacağız. Buna 
ina m yo r, güveniyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ister iktidarda ola
lım, ister muhalefette olalım, bu memlekette de
mokratik sistemi bütün hudut ve şümulü ile yer
leştirmeye mecburuz ve bunun için de vatandaşı 
rahat, ve huzur içerisinde seçim günü sandık 'ba
şına gitmesini ve iştirak nispetinin artırılmasını 
teminle de mükellefiz. Biz parlamenterler ve bağ
lı olduğumuz partiler bunu önplânda nazarı itiba
ra almaya mecburuz. 

Sayın 'arkadaşlarımız, görüyoruz ki, her geçen 
seçimde bir evvelki seçime göre iştirak nispeti 
düşmektedir. Bu düşüşten dolayı hepimiz endi

şeyle, kaygı ile, tereddütle bu işin sonu kötüye 
gitmesin düşüncesini kafamızdan çıkaramıyoruz. 

i Bu bir hakikattir, muhterem arkadaşlar. 
Bu memlekette 1950 seçimine seçmen kitlesi

nin göstermiş olduğu büyük alâka, % S0 küsur, 
% 90'a varan iştirak nispeti, bütün Türk Mille
tinin yüzünü güldürmüştü. O günden bugüne 
kadar yapılan seçimlerde görüyorsunuz, ufak te
fek aksamalar hariç, muntazam bir iniş kaydedil
mekte ve seçime iştirak nispeti düşmektedir. Bu, 
biz Parlamenterlerin biraz da mesulü bulunduğu
muz bir mevzudur. Vatandaşın seçime rahatlık
la iştirak etmesi için ne imkânlar sağlamamız lâ
zım gelir, meselesini bizlerin düşünmesi ve kanu
nu da ona göre hazırlamamız gerekil". 

Vatandaşlarımızın birçoğu bugün açıkça, «Bir
kaç bin insanın, birkaç yüz insanın yapmış oldu
ğu" listeyi sadece tescille mi mükellefiz, bizim 
irademiz, bizim arzumuz nasıl ne surette tecelli 
edecek?» diye acı acı sormakta ve şikâyet etmek
tedir. 

Bunlara cevap vermeye mecburuz. Bu cevabı
mız bu kanunun düzeltilmesi suretiyle olacaktı; 
fakat görüyoruz ki, muhterem arka.dasla.rim, bu 
sefer -de bu eski sistem aynen muhafaza edilmek
te; fakat tenkitleri kısmen karşılamak üzere ter
cihli oy sistemi getirilerek listenin üstü ile altın
da bir değiştirme imkânı asıl seçmen kitleye ve
rilmekte ise de, bu tasarıda gösterilen rakamlar 
tatbikatta 'büyük bir netice tevlit etmeyecek belki 
bütün yurt sathında yapılan büyük seçimin so
nunda birkaç tane adayın listenin alt tarafından 
üst tarara çıkması ve seçilmedi mümkün olacak. 
Asıl olan, önseçimle yapılan tespitteki sıraya gö
re milletvekilleri veya senatörler yerini alacak 
ve buraya seçilip geleceklerdir. Bu ise, hepimi
zin acı acı şikâyet ettiğimiz ve yılların dert ha
line getirdiği bir mevzudur; fakat görüyoruz ki, 
ortada bu fikri değiştiren bir tasarı yok ve bu 
yolda da bir değiştirme havası Senatoda mevcut. 
görünmüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, gönül istedi ki, 
d/IIont sistemi, baraj sistemi, nispî «istem, ekse
riyet sistemi, dar bölge sistemi mevzuları içerisin
de öteden beri çabalayan memleketimiz ve bi
rini diğerine zaman içinde tercih eden seçim 
tatbikatlarımız sonunda şöyle bir olgunluğa va-
rabilseydik; yani, umumî oyda her partinin al
mış olduğu rey nispeti ne ise, çık anmış oldu-
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ğu milletvekili ve senaitör ele aynı nispet ve öl
çüde olabilseydi... 

Kanunda nispet itibariyle aynen muhafaza 
edilip yeni bir mıadde ile değiştirilmediği için, 
iyine 'bir kısım partiler almış olduğu yüzde oy 
nispetinin daha üstünde bir senatör veya mil
letvekili ile temisil 'edilecek; az rey alan parti 
rey aklığı 'ölçüde parlönıanter çıkaramayacak 
ve öylece de nispî sislteımin diğer sistemlere na
zaran âdili olduğu inancı bir ölçüde de sarsıla
caktır. Bunu da kabul 'etmeye mecburuz. 

Bugünkü Hükümetin ortak kanadından bir 
partili arkadaşımız; gurubu adına 'konuşurken; 
buna karşı olduklarını; fakat anlaşma bugün
kü tasarı çerçevesi içerisinde vukııbulduğu için 
bu kakları .mahfuz olmak üzere kanuna oy ve
receklerini Ve bu 'sistemli de böylece değiştir
menin imkânı olmadığını; fakat' fikren ve zi'k-
ren buna karşı olduklarını da bu kürsüden bir 
saat kadar ifade etımiş 'bulunması dahi, 'bizim 
halMı bir mevzuu burada 'müdafaa ettiğimizin' 
ayrıca bir delili olsa gerek, 

Muhterem arkadaşlar, az evvel tercihli oyun 
tatbikatta 'büyük bir değişiklik, 'müspete giden 
bir neltice 'tevlit etmeyeceğini ifade etmiştim. 
Tekrar bu mevzua dönmek istemiyorum; auna 
ıgöııül isterdi ki, İm tercihli oydan daha mühim 
olan bir karma il ist enin ya pil ab ilme si imkân ve 
fırsatım seçımen vatandaşımıza verse idik, her
halde çok daha müspet bir iş yapmış olurduk. 
Çünkü, biliyoruz öy\<e vatandaşlarımız var ki, 
bir kaç partiden karıma bir listenin yapılabil
me imkânının kendisine bahsedilmesini ister 
ve «Müsaade byuurunuz benim bir partimi yok; 
aıma, her partide kıymetli fikir taşıyan, şahsi
yeti olan sevdiğim insanlar vardır. Bana bu im
kânı niçin vermiyorsunuz ki, ben bir karma lis
te ile kendi reylerimi belirtebileyim» der. Bu 
gibi insanlara da bu ha'kh düşüncelerinden do
layı bir cevap verme imkânımız bu tasarı ile 
.mevcut değildir, inşallah ileride bir değişiklik 
yapıldığında - ki yapılacaktır, bu bir zarurettir1 

ama üç. sene sonra; aıma beş sene sonra - bu hu
susu da nazarı itibara alırız Ve bunun tatıbika-
tma fcoyrıMuğumıuzda bu gibi haklı tenikidleri 
de biz • parlama noteri er karşılamış bulunuruz, 

Yurt dışındaki vatandaşilarımıza rey hakkı 
tanınması .mevzuuna gelince arkadaşlarım; 
hakikaten çok haklı bir mevzuudur. Bir 
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ımilyon küsur insanın dışarıda bulunması biı* 
hakikat. Bunlar 'da Türk vatandaşı. Memleketin 
seçimine katılmaları tabiî haklarıdır; ama di
ğer hatiplerin de ifade ettikleri gibi, şunu ben 
ide arz ve ifade edeyim ki, bu hakikaten çok zor 
bir mesele. ISeçimlerin neticesini en azından 
birkaç gün geriye geciktirecek bir meseledir. 
Reylerin orada toplanması, bir hâldim 'meselesi 
okluğuna göre, reylerin 'kontrolünde orada da 
bir hâkimimiz bulunamayacağına göre, konso
loslara veya diğer Devlet memurlarına bunun 
verilmesi 'hâkimin (teminatı altındaki seçimle
rin bir mânada, zedelenmesi gibi, anaprensip 
.dışına çıkmayı icaıbettirecek hal ve zaruretler 
doğuracaktır; aıma, bunun üzerine eğilinse idi, 
müspet .karşılama idi, bâzı mahzurlara rağmen, 
ibuna da müspet bir hal çaresi bulunur idi. 
Anıa, bunun 'üstlünde durulmamış ve bu mesele 
de, birçok haklı tenkidler ve mütalâalara rağ
men tasarıda yer almamıştır. Bu da tasarının 
bir noksanıdır. 

Muhterem arkadaşlar, seçmen yaşının 18'e 
indirilmjesli, Cumhuriyet Halk Partisiyle diğer 
partiler '.arasımda bir münakaşa mevzuu oldu; 
bilhassa € . Tl. P. ile A. P. .anasında. Cumhuriyet 
Halk Partililer' .diyorlar iki, «Efendim, seçmene, 
18 yaşını bitirmesi şartıylte rey hakiki niçin tanı
mıyoruz?» Adalet Partisi de Halik Partililere, 
«Anarşistlere biz rey verdirmeyiz, onun için siz 
18 yaşı istiyorsunuz.» diye ithamı da arkasın
dan yapıyorlar ve sonra da yine, «Anarşist 18 
yaşını bitirmiş olsun veya olmasın 'bunlar pek 
az bir sayıdadır, anarşistlerin dışında 18 yaşını 
bitiren büyük bir .kitle köylü vatandaştır, bina
enaleyh siz, bu 18 yaşını bitiren, 20 küsur ya
şına gelen insanların kendinize rey vereceğini 
zannetmeyiniz, onların çoğu da bizıim.» diye ce
vap veriyor. 

Bana kalırsa, bu ımünaikaşa yersiz, muhte
rem arkadaşlarım. Sebebine geiiıncıe; bu me'mle-
ketin anarşist denilen 18 yaşını bitirmiş 20 - 22 
yaşına gelmiş olan (insanları mahdut çevrede 
yetişen mahdut insanlardır ve bu insanlar yin.e 
fikrî faaliyetleri, düşünceleri ve fonksiyonları 
itibariyle de ne sağ' '.'kanaldın ne sol kanadın 
insanlarıdır; her sınıftan, her cins aileden, 
köyde ve şehirde olan insanlar. 'Görüyoruz, bun
ların sicillerine bakıyoruz; köyde de var şehir-
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de de var, zenginde de var fukarada da var, 
okumuşta 'da var, cahilde de var. Demek ki, 
bunları bir partiden diğer partiye mal etme
nin, «Senindi onlar» «Bemimdi onlar» demenin 
imkânı yok, ama benim hukuk düşüncem şu: 
Bir insan 18 yaşını bitirince cezaî mesuliyetin 
tam içine giriyor mu; giriyor. Evvelden cezaî 
mesuliyetin içilme girmezdi, bu yaş 21 idi; ama 
bugün yıllardan beri tatbik edilen Türk Ceza 

Kanunu ve ceza usulümüze göre, 18 yaşını bi
tiren. İkisi tam cezaî ehliyettedir, normal cezası
nı alır ve yaşından dolayı cezadan 'hiçbir indir
me yapılmaz. Hukuk bakımından, 18 yaşını bi
tiren her kimse istenilen hukukî tasarrufu ya
par ve bıı, ikan unlarımıza göre muteberdir. Ay
rıca, evlenenler 18 yaşın altında olsa dahi reşit 
olduğu için hukukî tasarrufları yine muteber 
hale gelir. O halde, 18 yaşını bitiren insanları 
biz her şeye lâyık gördüğümüz ve fikrî salâbe-
tini kanunen kaibul ettiğimiz, hukukî mesuliye
timi kabul ettiğimiz bu kimselere, memleketin 
kaderini tayin eden seçimlerde, iktidar mesuli
yetimi getirecek bu büyük seçimde niçin rey 
baikkı tanımayız, bunum içim şu veya bu parti
nin inhisarıma bırakimaya 'kalkarız ? 

O halde bir çıkmazdayız, muhterem arkadaş
larım. Siz, Türkiye'de tatbik edil em umumî ka
nunlar, özel kanunlar da değil... 

İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Yani siyaseti liseye de mi sokalım, üniversiteye 
soktuk bu hale geldik, liseye de mî sokalım? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşımı dinleyiniz, fikrimize uymuyor, 
ama, belki hakikat payı bulabilirsiniz. 

İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Liseye de sokun, liseye !.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkam, müsaade ederseniz, ben konuş
mama devam'edeyim,'efendim, az kaldı. 

BAŞKAN — Rica edenim, benim müsaade
me tabi değil konuşmamız, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten tenakuz var, 
bu liste. Siz, vatandaşın 18 yaşını bitirdiğinde 
Türk kanunları çerçevesinde yerine getirdiği 
her türlü tasarrufu muteber sayarsınız, ama 
memleketim kaderini tayin edecek bir seçimde 
sandığa götürmezsiniz; yanlıştır, bunun müda
faası mümkün 'değildir. 
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İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Dedik ya!.. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sayım Eteni Erdinç, lütfediniz 'dinlemeye alışı
nız. Eğer fikrim sizim fikrimize uymuyorsa salo
nu terk edebilirsiniz. 

İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Dinliyorum Kaipaklıoğlu, ama sen anarşistler
den yama mısın, yani?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamda) — 
Muhterem arkadaşlarım, 18 yaşını doldurmuş 
vatandaşlarımıza seçme haıkkı tanımak suretiyle 
seçimlere iştirak nispetimi de artırırdık. Bu in
sanları samdık başına götürmek suretiyle. Dev
let idaresinde kendilerine mesuliyet payı verir
dik ve bu mesuliyetin altıma giren gençler, 
memleketin kaderinde seçimle söz sahibi olur
lar ve bu mesuliyetim idraki içerisinde de reyle
rini kullanırlardı. Bu genç çocuklar bu memle
ketin çocuklarıdır. Bunlar, elbette ki, büyük 
çokluğuyla müspet düşünen insanlardır. Bana, 
itiraz eden arkadaşlarım düşünmüyorlar mı ki, 
kendi çocukları üzerine bir toz !k ondur nisa gö
nülleri razı olur •mu, sizin 18 yaşım bitiren ço
cuğunuz anarşist midir, komünist midir, sosya
list midir desem isyan etmezler mi bana ? Niçin 
o halde sözlerime tahammül edemiyorsunuz, 
dinleyiniz... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Dinliyo
ruz, ama sen kanunları tahrif ediyorsun. 

O. ZEKİ GÜMÜ80ĞLU (İstanbul) — Mad
de tadili mi istiyorsun kardeşim, teklifin mi 
var? 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kaipaklıoğlu nun konuşmasını başımdan 
sonuna kadar ben de dikkatle dinledim. Konuş
ması usul ve nizam içerisindedir, sadet dışında 
değildir, müeddeptir, tahrik veya sataşma gibi 
bir hususu da ihtiva etmemektedir. Söylenen 
sözleri lütfediniz de dinleyiniz, yapmayınız, rica 
ederim. 

Devam buyurumuz, Sayım Kaipaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Çok teşekkür ederim. Sayım Başkanım. 
Arkadaşlarım, ben hakikaten sizleri tahrik 

etmek istemiyorum, böyle bir düşüncem yok. 
Belki fikirlerimi bâzı kısımlarda beğenir, bâzı 
kısımlarda beğenmezsiniz, bu da sizin hakkınız; 
ama lütfediniz konuşmam çok az kaldı, birkaç 
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meseleye 'daha dokunayım. Böyle düşünüyorum, 
kabul ctnı ediğiniz za.tem belli; bu tasarıyı getir
mişsiniz ve bunu da kanunlaştıracaksınız, d attı a 
ileri gitmiyorum, başka bir şey söylemiyor um. 

BAŞKAN — Sayın Kaîpaklıoğlu, siz de lüt
fen karşılıklı konuşmalara fırsat verecek şekil
de konuşmayınız, .müzakerelerin selâmeti yönün
den hatibin de Riyasete yardımcı olması gere
kir efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, radyoda propaganda 
.müddetinin kısaltılmasının izahını da Iben bula
madım. Bu müddet niçin kısaltılıyor? Şayet, 
büyük partiler, «Bizi .tulan gazeteler var, bizi 
tutan büyük bir kitle var, kısa zamanda, da biz 
istediğimiz neticeye varırız» düşüneesindeyae-
ler, 1-1 Ekimin sonunda aıe olacağı bugünden, pek 
kcstiıritemez, ama herkese.. 

İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
3,5 rey almış olana da 10 .dakika, 5 milyon rey 
alana da 10 dakika müddet vermek olur mu? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
14 Ekimin sonunu göreceğiz. Bu propagandanın 
radyoda şâmil mânada birkaç gün (daha fazla 
olmasında memleketin yararı vardı, faydası var
dı; ama zararı yok, 12 günde söylenilecek olan 
şeyler 7 günde de söylenebilir, onun dışında da 
bu propagandalar yine yapılır ve bana karşı 
gelen arkadaşlara şunu söylüyorum:: İleride bu 
müddetin, yani 7 günün az olduğunu söyleye
ceklerdir ve hu müdetin artırılması için de ben
den evvel parmak kaldıracaklardır, buna da şa
lı i dola e ağız. 

Televizyonda propaganda yapılması hakkın
da buraya hüküm konulmamasmın - radyoda 
yapılmasına rağmen - nedenini, uiçinini anla
mak da zor. Radyoda propagandaya izin veren 
bu tasarı, televizyonda bu propagandaya izin 
vermiyor. Bilmiyorum, «Radyo Türkiye'ye şâ
mildir, televizyon ise birkaç vilâyete ve daha 
/mahdut; insanlara hitabetmektedir. Binaenaleyh, 
Anayasamın eşitlik prensibine yahut şârmillik 
prensibine uygun değildir, bâzı sakıncalar var
dır da onun için bundan vazgeçilmiş tir, yoksa 
televizyondaki propagandanın esas itibarîyle kar
şısında değiliz» diye mi düşünürler; fakat gö
nül isterdi ki, o da milyonlara hitabeden bir 
vasıta idi ve kendisine mahsus ölçü içinde pro
paganda da faydası olurdu, faydalamlmaiıydı. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi hatibinin Adalet Par
tililerle .Siyasî Partilere teberru mevzuunda. 
çatışması sebebini 'de ben anlayamadım. Cumhu
riyet Halk Partisi «25 bin liraya niye çıkar
dınız?» delmektedir. 50 bin liraya çıkarılsa ne 
olacak? Yarsın çıkarsın; verem verir, vermeyen 
vermez. Sen 5 bin lira desen 25 bin lira verecek: 
vatandaş bu 25 bin lirayı veremez mi? Tak
sim leder verir, şöyle verir, böyle verir; ama 
Cumhuriyet Halk Partisi hatibi <teberruların 25 
bin liraya çıkarılması mevzuunda çare söyle-
ımedi, yani bu para ne İle temin •edilecek mev
zuunu söylemedi. Adayların fazla para vermesi-
ne de taraftar 'görünmüyorlar. Adaylar 5 bin 
lira peşin veriyorlar; kazanandan da bilahare 
3 bin lira alacaklar. Adalet Partisi zannediyo
rum 10 bin lira alacak, diğer partiler de ona 
göre alacak. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Biz 50 bin 
lira alacağız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Soluğu yeten borazancı başı olsun, arkadaşlar. 
•İsteyen istediği kadar versin bunda hiçbir sa
kınca yolk. Yalnız ben şunu umardım: Niçin bir
biriyle çatışan iki büyük parti. 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Hangi 
Darti?. Sizim parti küçük mü? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ne
den, niçin Hazine yardımına karşıdırlar. Demok
ratik Parti almasın münakaşaları aylardan 
beri devam eder, hattâ bir yılı geçti. 

İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Vatandaş
tan rey alın, ondan sonra konuşun. Sonra Ada
let Partisinden rey aldın. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Burada karşımda duran bir parti de vardı, o 
da vaktiyle almadığı zaman Cumhuriyet Halk 
Partisinden, ayrılsın ve onu yutsun diye sizler 
ön ayak oldunuz 'ye •anlara '5Ö0 'bin lirayı veren 
sizlersiniz. (Adalet Part i sıralarından gürültü-
ler) 

İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sen ön 
ayaik »oldun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi söyletmeyin bana, her türlü cevap vardır, 
veririm... 
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İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sen kalk
tın -konuştun... 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, dinleyiniz. Söz 
isteyene söz vereyim. Rica ederini dinleyiniz. 
Diyeceğimiz !bir şey varsa, kürsü bütün .arkadaş
larıma açık. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sonra, muhterem 'arkadaşlar, mademki vatan
daşın verdiği paradan bu kadar tevakki edili
yor; ola'bilir, iştirak elliniz o halde, öbür taraf
tan bu memlekette 20 - 25 ıs enedir seçimler do-
layısıyle münakaşa edilmiş; vatandaştan mı alın
sın, zenginden mi alınsın, adaydan mı alınsın» 
denmiş ve sonra «Bunlar bir mânada terk edil
sin, Hazineden her Partiye kuvveti oranında bir 
para verilsin ve böylece 'bu 'suiistimal ve dediko
dunun önü alnısın» denmiş ve 'bu yola gidilmiş 
idi. Sonra ne oldu? Malûm; Hazineden alınma
sın, tekrar vatandaştan alınsın, adaydan alın
sın yoluna gidildi ve 'baktılar ki, Hazineden alı
namayınca vatandaştan alınan 5 bin lira da -az 
geliyor, o halde hu 5 hin lirayı 25 hin liraya çı
karalım inoktasında karar kılındı. 

Evet muhterem, arkadaşlar, benim kanun ta
sarısı için söyleyeceğim sözler şimdilik bu kadar. 
Beni tahammülle dinleyen arkadaşlarım var.... 

SELÂHADDİN ACAR (Ordu) — Tahammül 
mümkün değil. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Ye 'biraz şikâyetçi olanlar da var; -ama ne çare 
ki, siz istediğiniz kadar tenkit ediniz, ben sami
mî olan duygularımı, düşüncelerimi dile getir
diğim inancında olarak konuşuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın iki parti sözcüsünden 
maada 6 sayın arkadaşımız kişisel görüşlerini 
ifade ettiler. Yeterlik önergesi vardır. Yeterlik 
önergesi kabul edildiği takdirde Komisyon ve 
Hükümet konuşma yapacak ise, sırada hulunan 
Sayın Dikeçligil son sözü söyleyecekler ve sıra
da yazılı olan Sayın Öztürkçine, Sayın Gümüş-
oğlu, Sayın Ucuza], Sayın Erim ve Sayın Oral 
Karaosmanoğlıı da maddeler üzerinde tekrar 
söz almak imkânını bulacaklardır. 
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Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 

Divan Başkanlığına 
309 Sıra Sayılı Kanun teklifi üzerindeki mü

zakerelerin kifayetine karar verilmesini ,arz ve 
teklif ederim. 

Çanakkale 
Nalh.it Aitan 

BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?... Yok. 

Kifayet önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyonun sözü var mı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDECİ (Samsun) — Bir - iki dakika müsa
ade eder misiniz, 'Sayın Başkan? 

BAŞKAN —• Komisyon adına Sayın Ren-
deci, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ '(Samsun) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Kanun, ta'hi seçim 'arifesinde seçimlerle ilgi
li bir kanun olması sebebiyle birçok gürültü
lere, 'bâzı tarizlere, tenkitlere mâruz kalıyor. 

Biz komisyon olarak kısaca hu tarizleri, ten
kitleri kanunun tekniği yönünden cevaplandır
maya çalışacağız, bir de arkadaşlarımızın yan
lış bildikleri, tasarıdaki metinleri iyice, gözden 
geçirmeden bâzı meseleler hakkında fikirler or
taya atmaları sebebiyle, bu yanlışları tashih 
maksadıyle yüksek huzurlarınızda bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, hu teklif partilerara-
sı komisyonda iki ay müddetle görüşüldü. Dört 
•partinin söz sahibi kişileri, her partiden üçer -
dörder kişi iki ay müddetle «Secim kanunu na
sıl hir şekil alsın, nasıl bir seçim kanunu yapa
lım» fikri ile bir araya geldiler ve çalıştılar. 
Bunun daha. öncesi var. 12 Marttan önce de par
tiler yine bir araya gelmişlerdi. Seçimler mev
zuunda, Seçim Kanunu mevzuunda geniş etüt
lere girdiler. Bu çalışmaların içerisinde hir ara 
naçizane hız de kenardan köşeden bulunduk. 
«Efendim, simdi Secim Kanunu üzerindeki de
ğişiklikler yeni getirildi, hemen karanıbola »ge
tirildi, bir günde Meclisten getirildi, bir günde 
komisyondan 'geçirildi, yağma hasanın böreği gi-
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bi kanun çıkarılıyor» diye, Meclislerde İçtüzük 
hükümlerine, Anayasa hükümlerine riayet edi
lerek yapılan toplantıları, yapılan çalışmala, 
rı, Partilerin usul, nizam içerisinde 'getirdikleri 
bu iiıevi teklifleri («Efendim, yangından mal 
kaçırır gibi kanun çıkarıyorsunuz» diye Par
lâmentoyu küçük düşürücü, kanun ve tüzük 
hükümlerini kenara atıcı gibi göstererek ko
nuşmalar yapmak maalesef bu 'Meclisi küçük 
düşürmek olur ve iyi bir politika 'değildir. Ko
misyon 'olarak biz buna işaret etmeyi faydalı 
bulduk. Hakikatleri, çalışmaları inkâr 'ederek 
yapılan bu nevi konuşmalar bu memlekete iyi 
şeyler getirmemiştir. 

Arkadaşlar bu, 27 Mayıstan 'evvel de böy
le olmuştur 12 Marttan evvel de böyle ol
muştur ve Meclisleri, Hükümetleri daima 
küçük düşürücü, yıkıcı, yıpratıcı hale getirmiş
tir. Bunlar iyi şeyler değil, bunu ifade etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bııgl'u huzurlarınızda 
münakaşa edilmekte olan maddelerin bir çoğu 
üzerinde dört tane parti mutaoaV'.M varmıştır. 
Mutabakata varılarrmyan maddeler birkaç tane
den ibarettir. O halde bize, komisyon olarak, 
bunların müdafaası dahi düşmezdi. Dört tane 
partinin bir araya gelip mutabık kaldığı mad
deler üzerinde 'bilâhare sadece altında bu tek
lifi yapan kimse olarak imzalarının almaması 
-sebebiyle 'böyle bir hışımla yahut böyle, bir his-
lo (bunun aleyhinde bulunmalarını anlamak 
mümkün 'değil. Hepsinin mutabakatı var. Mu
tabakatı olmayan maddeler birkaç 'taneden iba
rettir. Kaldı ki, bu .mutabakatlar bilâhare par
tilerin gruplarına gitmiş, yetkili kurullarına git
miş oralarda 'görüşülmüş, küçük 'küçük bâzı 
.noktalarda pürüzler çıkması sebebiyle kanunun 
çıkamayacağı anlaşılmasından dolayı bugünkü 
teklif getirilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir cihete daha işa
ret edeceğim. Arkadaşımızın birisi dedi ki : 
«Niçin radyo ile propaganda müddeti kısaltıldı 
da bir haftaya indirildi1?.;» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 52 nci madde
yi değiştiren maddeye baktığınız zaman gelen 
metinde müddet bir hafta değildir, 12 gündür. 
Bu, bir hafta teklif olarak gelmiş, Millet Mec
lisi Geçici Komisyonu tasanda değişiklik yapa

rak propaganda süresini 12 güne çıkarmıştır, 
Millet Meclisi Genel Kurulu da bunu kabul et
miştir. Elimizdeki tasarıda bu propaganda sü
resi 12 gündür. 

İkincisi; «Televizyonda da seçim propagan
dası yapılması mevzuu üzerinde niçin durul
madı, televizyon bir propaganda aleti olarak 
niçin kullanılmadı» denildi. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele yine Par-
lilerarası Komisyonda görüşülmüş, Partilerarası 
Komisyonda televizyonun Türkiye'nin her tara
fına hitap edememe gibi bir durumu nazarı iti-
bare alınarak diğer televizyon yayınından isti
fade eden yerlerle edemeyen yerler arasında 
eşitlik ilkesini bozacağı gerekçesiyle ve diğer 
teknik imkânlar da nazarı itibare alınarak te
levizyon Türkiye'nin her yerine yayılmcaya ka
dar televizyon yayınlarından istifade etmeme 
hususu derpiş edilmiş ve teklif bu yolda geti
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç de hoş olmadı 
ama, şu bulunduğumuz Meclis içerisinde olma
ması lâzım geldiği şekilde yine de eski alışkan
lığın ifalesi olarak getirildi ve «Efendim, hiçin 
5 bin lirayı 25 bin liraya çıkardınız.» dendi. 

Muhterem arkadaşlar, ekonomik hayatın ge
lişmesi, seçim masraflarının, partilerin masraf
larının gelişmesi, para değerinin düşüşü ve 
saire sebeplerle 5 bin liralık rakam az bulun
muştur. Şimdi, ortada kimseye zorla partiye 
teberru vereceksin diye bir şey de yok. Partiler 
ne yapacaklar?.. 25 bin liraya kadar teberru 
kabul edebilecekler. 

Nuhterem arkadaşlar, şimdi niçin partilerde 
böyle de başka yerde değil?. Gelin Dernekler 
Kanununa. Dernekler Kanununun 52 nci mad
desi var. Hiçbir kayıt yok. Dernekler Kanunu 
bakın ne eliyor : Derneklerin gelir kaynakları. 
Madde — 50 (e) fıkrası : «Bağış ve yardımlar.» 
Derneklerde tek bir tahdit koymamış. O halde, 
Siyasî teşekküller de bâzı yönlerde Dernekler 
Kanununun hükümlerine tabi, bâzı yönlerle on
larla kıyaslanabilir durum olduğuna göre, bun
lara bir tahdit koyuyoruz ama onlara koymadı
ğımız halde, bundaki tavanı biraz yüksek tut
mayı suiistimal etmenin mânası var mı?.. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuzun 
çerçevesini de aşarsak, kusura bakmayın.. Ya-

| ni, şimdi bir yerde hakkı, hukuku, Anayasayı, 



O. Senatosu B : 78 26 . 6 . 1973 O : 1 

partileri, kanunları, haysiyeti, şerefi düşünmek 
elbette Komisyonun da vazifesidir. Komisyon 
da bunların hepsini düşünecek, bir yere geldi
ği zaman cevabını verecek. 

Arkadaşım bu kürsüye çıkacak, hiçbir ölçü 
tanımadan; «Efendim, siz parayla rey alacak
sınız, muhtarları 25 bin liraya satınalacaksınız, 
biradama 4 - 5 defa makbuz keseceksiniz, bu
nunla rey temin edeceksiniz, millî iradeyi sa-
tınalacajksnıız» falan, falan diye bu Meclisin 
içerisinde bulunan bir arkadaşa yakıştırıla-
mayacak sözler söyleyecek. 

Az çok ne konuştuğunu bilen, ağzından 
çıkan sözü kulağı işitebilen, az tahsil görmüş 
veya görgüsü az bir vatandaşa dahi yakış-
tırılamayacak sözleri şu millet kürsüsünden 
gelip, radyo vasistası yi e memleketin dört tara
fına jurnal ederek haysiyetleri, partileri mem
leketin içinde bulunduğu demokratik düzeni 
jkötüleyİei istikâmetlerde konuşmalar evvelâ bir 
Cumhuriyet Senatosu üyesine yakışmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kıskançlık ifa
desinin şu kürsülerden getirilip karşılıklı 
ta 'n mevzuu yapılması da yine hiçbir suretle 
tecviz edilir bir hareket değildir. Biz bu se
beplerle bu mevzua bu kadar temas ederek geç
meyi faydalı bulduk. 

Muhterem arkadaşlarım, bir meseleye daha 
temas edeceğim İnsanın aklı, hayali duru
yor; bu Meclisin çalışma düzenini, İçtüzüğünü 
tezkeresini, nereden gel ligini, 'kanunun nasıl 
geldiğini, nasıl], teklif edileceğini bilen bir 
kimse, Anayasayı. İçtüzüğü okuyan bir kimse 
nasıl görüşme yapıldığını bilir. Sayın Gündo-
ğan diyor ki : «Efendim, daha Meeelisten ka
nun çıkmadan Komisyon, toplandı. Senatoya 
kanun getirdi.» 

Arkadaşlar, bu suç isnadıdır. Bizim İçtüzü
ğümüze göre Mecliste görüşülmeden, oylan
madan bir mesele Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşülmez. Bunu iddia etmek İçtüzüğe, ka
nuna, Anayasaya aykırıdır ve bu suçtur, it
hamdır, iftiradır. «Bunu açıkla» dedijk, «Efen
dim, ben bunu açıklayamam» dedi. Niçin açık-
layamam» dedi. Niçin açıklayamıyorsun» de
dik, «Ben bunu yarın koz olarak kullanaca
ğım» dedi. Cumhuriyet Senatosunun üyesi, 
Cumhuriyet Senatosunda kanuna :.aykırı,' İç

tüzüğe aykırı bir mesele yapılır, buna karşı 
çıkmaz, söylemez, hangi meseledir elemez, 
yanlışlığım söylemez; «Efendim, yarın ben 
bunu silâh olarak kullanacağım.» der. 

Muhteremi arkadaşlar, ne yapıldığını söyle
mezseniz bunun adına iftira deriler. Hukukta 
bu böyledir. Niye söylemiyorsunuz? Söyleyin 
de hata bizde ise, cevabını verelim, yok başka-
smdaysa o söylesin. Meclis'te daha görüşmesi 
bitmeden Cumhuriyet 'Senatosunda görüşül
mesine başlanan kanun hangi kanundur?.. Gel
işin söylesin. Niçin itiraz etmedi?.. Evvelâ asga
rî ahlâk ölçüleri içerisinde bir Cumhuriyet Se
natosu üyesinin içtüzüğe aykırı, kanuna aykırı, 
Anayasaya 'aykırı bir ciheti belirtmesi, vazife
sidir. Kaldı ki, burada yemin etmiştir; kanunla
rın, İçtüzüğün memleketin menfaatlerinin, ve 
sairesinin hiç birisinin ılışma çıkmayacağına, 
doğru çalışacağına dair namusu üzerine söz 
vcrmişitir. Doğru çalışarak vazifesini yapmadıy
sa, o kendi takdir ölçüleri içerisindedir. Zaten 
işte hepimiz gidiyoruz. Allah hayırlı etsin ya ge
liriz, ya gelmeyiz. 

Muhterem arkadaşlarımı, bir de şu mesele 
var, ona da kısaca teımas etmek istiyorum : 18 
yaş mevzuu üzerinde çok şeyler söylendi. Biz 
onun üzerinde fazla bir şey söylenneye lüzum 
görmüyoruz. Fakat, yabancı ülkelerdeki işçileri
miz ime? el esi var. 

ŞiiTiidi muhterem arkadaşlar, bir Türk va
tandaşının Türkiye'nin idaresine hâkim olacak 
s^çiımde reyini kullanmak ist ermeyecek kimse 
tasavvur edilemez. Ama demokratik hayata gir
diğimizden beri Türkiye'de seçimler birçok ma
ceralar, birçok kötü istihaleler geçirmiş. Bunla
rın içerisinde, meselâ Türkiyeli e en güzel ne 
olacaktır şekli aranmış, seçimler hâkim temina
tı altına alınmıştır. Hafltâ bugün «yoklama» de
diğimiz, dün «önseçim» diye kanunda mevcut 
olan hal dahi hâkimin nezareti altında seçim ku
rullarında yapılmaktadır. Eskiden partilerin 
bünyesinde yapılırdı. 

Şimdi, Türkiye'nin içerisinde bu kadar sıkı 
tuttuğunuz, adlî teminat altına verdiğiniz, bin-
bir türlü nezaret ve ımurakabe altında tuttu
ğunuz bir seçimi, millî iradeyi Almanya'dan 
uçakla gelecek bir mektubu nasıl bırakırsınız?.. 
Almanya'ya hâkim göndermeniz unlumkün mü?.. 
Almanya sizin göndereceğiniz""-hâkimleri'kabul 
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edecek de, sizin vatandaşlarınızın rey vermesi
ni sağlayacak m i l Kaldı ki, o nıemlek etlerin de 
'kendilerine göre idareleri içerisinde yabancıla
rın oy kullanmasına mâni o'lacaik kanunlavı var. 
Bunlar karşılıklı anlaşmalarla, 'temaslarla te
linin edilmeden, hâkim tem'inatı orada reyini 
kullanacak vatandaşın yanına kadar götürüle-
ımeden, bu ımıeseleler hallledilemeden Almanya' 
daki ve 'diğer yabancı 'memleketlerdeki Türk 
işçiLerinin 'oylarını knllanımasından bahsedile
mez. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele de, 18 yaş 
mevzuu gibi, televizyonda propaganda mevzuu 
'gibi PartMerarası komisyonda. geniş geniş görü
şüldü; fakat bir şelkil bulunamadı, bir çare bu-
lunaınıadı, bir tedbir bulunamadı, bir sistem ku
rulamadı. Yoksa bunu istemeyen kimse yoktu 
Herkes istedi, fakat Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu mevzuat, Anayasa, yabancı -mıemle-
ket/l erle olan münasebetler muvacehesinde 'me
seleye bir hal şekli bulunamadı, bir karara bağ-
ilanamadı ve bir akademik toplantı niteliğinde 
'kaldı, ileriye talik edildi. İleriye talik edild1' 
'deyince, reddedilmiş değildir; ileride düşünüle
cektir. Bir formül ve bir şekil bulununca, ya
bancı imıemleket'lerdeki işçilerin de oylarını 'kul-
laınmaısı üzerinde düşünülür, iyi olur. 

Biz komisyon olarak kısaca görüşlerimizi bu 
suretle belirttik. Sizleri daha fazla rahatsız -et
mek istemiyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dlkeçligil, son sözü söy
leyecek efendim, buyurun. 

HÜSNÜ DÎKE'ÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, (muhterem arkadaşlar um; 

ıÇok nzun konuşmayacağımı. 

ıSayın Komisyon Başkanı arkadaşımızı da 
dinledim. Yalnız arkadaşlarımdan şu Mirha-
miım var ; biz yaşlarını almış insanlarız. Adımız 
da senatör. Bir arkadaşımız bir kitleye hitabe
denken, her şeyden önce o, kendi fikrini ifade 
-ediyor elemektir. Bizler de onu dinlemesini bil
meliyiz. Dinledikten sonra da onun duygularına 
hürmet «itmeliyiz. Eğer dinlemesini istemeyen 
larkadaşlari'mız varsa, tahammül edemiyorsa, 
dışarıya çıkar, gider. Benim için geçerli olan 
bu. B<en şimdiye kadar hiçbir arkadaşımın ko-
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nuşmasma yerimden ımüdahale etmiş değilim. 
Kürsüye çıkan arkadaş fikrini söyler, muhte
rem addederim'. O kürsüden indikten sonra 
ben de fikrimi arz ederim. 

Şimdi meselâ, 'benden önce konuşan bir arka
daşımın 18 yaş hakkındaki fikri ile benim fikrim 
ayrı; 'ama bu arkadaşımız fikrini söylerken, di
ğer arkadaşlarımız da onun fikrine hürmet etme
li. Bu mesele 'ayrı. Aynı yerlerde bulunan arka
daşlarız. 

Şimdi gelelim konuya. Bu seçim kanunu, aca
ba Türkiye'ye normal huzuru ve aynı zamanda 
parlamenterleri daha çok takviye edecek bir me
seleyi -getirmiş midir, getirmemiş midir? Burada 
mevzuubahsolan 'esas mesele, delege 'sistemidir. 
Bugün delege sistemli halledilmemiş durumdadır. 
Bu 'delege sistemi halledilmediği müddetçe, sayın 
arkadaşlarımız darılmasınlar, parlamenterler; se
natör ve milletvekilleri tam şahsi'yetlerini bula-
mayacaMardır. 

Şimdi deniliyor ki, «Halk bunu istemiyor.» 
Kimle temas ederseniz ediniz, «Ben o milletvekilini 
veya senatörü seçmiyorum ki...» diyor. Bu husus
ta çok kimselerle temas ettim, «Bana siz doğru
dan doğruya seçme hakkını verin. Ben sıeçece-
Ymi bilirim » diyor, «Siz muayyen adamlara 
if ;:!mo hakkı veriyorsunuz. Gidiyorsun sandık 
>jina, o seçtiğim 'adam iyi çıkmıyorsa, benim 
~V İlet vekilim olmuyorsa-, -o kalbahat bende değil, 
•Vzin sisteminizdedir.» diyor. Her partili insan 
bunu söylüyor. 

O halde 'benim kanatimce, bu 'delege sistemi
ni ortadan kaldırmak lâzımdır. «Parti için demok
rasi» deniyor. Parti için demokrasiyi ben anlam' 
yorum. Parti içi demokrasi demek, insanların fik
rî hürriyetlerine sahip olması demektir. Yine fik
rî hürriyetine sahip olup de çekinmeden fikir
lerini izah edebilmesi demektir. Ben burada bu 
kadar sene senatörlük yapmış bir kimseyim. Ar-
kadaşlarjım sakın darıknasmlar, meselâ 'ben parti 
genel idare kuruluna müracat edeceğim ve onlar 
beni filkirl-erimden. -dolayı beğenin edilerse beni ve
to edecekler. Ben bu kürsüde bu kadar konuşmu
şum. Bu parti içi demokrasi midir? Bu parti içi 
diktatörlüğü, parti içi düşüncelere gem vurma 
diktatörlüğü ve onu frenleme diktatörlüğüdür. 
Bu böyle olduğu müddetçe, hiç kimse «Ben hü
rüm, hürriyet içinde konuşuyorum.» diyemez. 

Şimdi ıgeMim delege sistemi kalksa ne olurdu 
meselesine. Şimdi bütün milletvekili ve senatör-
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arkadaşlarımın arkasından Ankara'ya akın akın 
-delegeler gelir ve daireleri dolaşırlar. Bunu ka-
ıbul edelim. Şimdi demokraside iş takipçiliği var 
mı? Milletvekilinin kürsüdeki vazifesi kanunları 
iyi çıkarmak, eleştirmek ve bu husustaki fikirleri
ni 'Söylemektir. Bu delege sistemi dolayısıyle de
legeye yaranmak isteyen senatör ve milletvekille
ri, hakikaten huzursuzluk içinde kalıyor ve vic
danının dışına da çıkabiliyor. Yine aynı zaman
da Parlâmento içi çalışmalarına da pek fırsat bu
lamıyor ve dolayısıyle normal nizam yürümüyor. 
Önerge vermekle bu olmaz; ama bu delege siste
minin kalkmasını arkadaşlarımız kendisi istemeli, 
'bence. Bu hususta ne yapmalı? Farz edelim bıir 
vilâyette kanatimce (A) partisinden, (B) parti
sinden, (C) partisinden teklif edilmiş ve 10 kişi 
müracat etmiş. Bu on kişiden hepsi her halde 
(D) bölgesinde tanınır. Diğer adaylığını koyan 
'kimseler de tanınır. Eğer onlar vazifelerini yap
mışsa, orada resimleri de 'vardır; işte tercih siste
mi orada kullanılır. Orada,, tercihte en çok rey 
alan kimse senatör ve milletvekili olarak gelir, 
«Ben halkın reyi ile seçildim, halkın iradesini Tür
kiye çapında temsil ediyorum.» der. Böyle bir 
durumu maalesef bu kanun getirmemiştir, getire
miyor. Partilerin (bunda müşterek olarak hare
ket edip, şu delege sistemindeki ağırlığı, hattâ 
delege diktatörlüğünü kaldırması lâzımdı, maale
sef bu olmamıştır. Yine, parlamenterlerin rahat 
çalışmasına fırsat ve imkân vermemiştir. Bunun 
araştırılması lâzımdı. Bu kanunun noksanlığı, 
'benim kanatimce buradadır. 

Çok gördük ve benim başıma da geldi; «Filân 
adam seçilmesin, 'genel merkez işitemiyor, filânca 
istemiyor.» diye bunu söylüyorlar. 1966 seçim
lerinde bemim başımdan geçti; ama bununla 'be
raber eğer iyi intiba bırakmışsam, delege siste
minde rey almışımdır. Eğer ben değil de başka bi
ri olsaydı dayanamazdı buna, rey alamazdı. De
mek ki, parti İçerisinde delege diktatörlüğü ol
muyor. «Filâna rey vermeyeceksin, şöyle hareket 
etti, böyle hareket etti» denirse, bu arkadaş bura
da hür düşünce ile hareket edemiyor demektir. 
Bence bunun, iyi düşünme bakımından, iyi ha
reket etme bakımından, milletvekillerinin, sena
törlerim şahsiyeti bakımından denmesi lâzım. 

Büyük seçim bölgelerinde, meselâ İstanbul'da 
segim çevresi 5, 6, 7, 8'er milletvekilliğine ayrılarak 
dar bölge sistemi uygulanabilir; ama bu da yok
tum. 
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Seçmen kütükleri meselesi, benim kanatimce 
•büyük aksaklıklara yol açıyor. Eğer, seçmen kü
tüklerini tespit için görevlendirilen memur, C. H. 
P. ıtenıayüllü ise, A. P. tomayüllü ise, filân te-
mayüllü ise o 'belediyenin içerisinde o evleri bi
liyor, 'kütüğe yazmıyor veya soyadlarını yan
lış yazıyor. -Seçmen (kütüğüne yazılmamış va
tandaşa diyorsun ki, «Grit bu hakkını ara»; fa
kat o da onu takib edemiyor. .Şimdi, demokrasi
de her vatandaşın 'reyini kullanma hakkı var 
mı ? Var. O halde isiz hunıi temin edemiyorsunuz. 
Bunu temin edecek bir usul bulmak ve büyük 
masraflara da 'girmemek mecburiyetindesiniz. 

Şu nüfus kâğıtlarını halka bizim Türk Mil
leti vermiyor mu? Nüfus kâğıtlarında kimliği 
yazılı değil mi? Benim kanaatimce kim olursa 
olsun, güzel bir usul hoşuma gitti, seçmen kü
tüklerinin başına herkes nüfus kâğıdı ile gider. 
Nüfus kâğını gösterdi ;mi tamam, reyini atar. 
O zaman sandık başına çok daha severek vatan
daş. Biz isterdik ki, bu seçmen kütükleri kalk
sın, kırtasiyecilik kalksın, şikâyet ediliyor, fi
lân ediliyor... Nerede olursa olsun, nüfus kâğı
dı benim hüviyetimdir. İlgililer «Hüviyetini al
madan dışarıya çıkma» diyor, beni yokluyor. 
Beni bu hüviyetimle milletim tanımıyorsa ya
zıklar olsun. Nüfus kâğını alıp sandık başına 
gidilmelidir. Arkasında tasdikli ilâveler olur, 
oraya oy kullanıldığına dair damga vurulması 
lâzımdır. Reform diziyoruz; fakat bu seçim sis
teminde bu da yok. Hakikaten bu seçmen kü
tükleri çok büyük 'külfettir. Gönlümüz isterdi 
ki, bu seçmen kütükleri de kalksın, her vatan
daşa fırsat ve imkân eşitliği verilsin, nüfus kâ
ğıdı ile sandık başına gidilsin ve rey verilebil-
sin. Bu da yok. 

Dış ülkelerde çalışan işçiler hakkında (Ko
misyon Başkanının görüşüne iştirak edemiyo
rum, çünkü bir usul 'bulunabilir. İftihar ediyo
ruz bu 'arkadaşlarımızla, «Bu kadar döviz te
min etti, filân etti, filân etti» diyoruz. Hepsi de 
söylüyor; «Neden bana seçim hakkı vermiyör
sünüz?» diyorlar. Peyleri Hangi partinin alaca
ğı da belli değil, arkadaşlarımızm hiç biri gu
rurlanmasın, böbürlenmesinler, «Ben şunu ala
cağım, bunu alacağım» diye. Bu seçim gayet 
sürprizli olacaktır. Kimin ne alacağı belli de
ğildir, büyük sürprizli olacaktır, buna inanın. 
Bu büyük süı-prizin içerisinde reylerin kime ve-
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rileeeği de 'belli değil. ;Şu halde, dış umemlelkct-
tefei vatandaşlarımıza mutlalka. rey hakkı veril
meli idıi. Nasıl oy verilecek? O da amümiküııdür 
arkadaşlarımı, konsolosluklarımız var, (başkası 
var, her halde kuma bir sistem hulunaibilir. Ora
da temsilcilerimiz var, muayyen vilâyetlerde 
sandıklar kurulur ve onlar -da kumu anuralkaıbe 
edebilir. Medenî memlciketler haklı olmayan kir 
inşama reyini aıttıramaz, Buma da bu imkâna ge
tirmiyoruz, sonra «ıParalarıyle bizie yardım. 
edem, döviz getiren» ve «medarı iftiharımız» di
ye 'batırdığımız inşamlara rey haiklkı vermiyo
ruz. Hatta haltta arkadaşlar, .bunlar reyi çok 
daha iyi bilir; 'Batı memleketinde kalmış, iyi ile 
kötüyü tefrik etmiş, ıstırabı çekmiş, alın teriy
le olgunlaşmış 'kusanlara rey hakkı tamımamıayı 
ıben pek -münasip görmüyorum. Bunu da bu ka
nunun içerisinde .görmek isterdilk. 

Şimdi hen, şu verilecek, îbu verilecek denili
yorum; falkat demokrasinin fazilet rejimi oldu
ğunu kabul ^ediyoruz. Arkadaşlar, küm, me der
se desin; Türkiye'de nüfus ticareti vardır, suiis
timal vardır, yolsuzluk vardır, adam kayırma 
vardır. iBunıı inkâr edecek kaibadayı çıkamaz. 
Biz Türkiye'yi yolsuzluklar diyarı, iltimas di
yarı haklının hakikini alamama diyarı olmaktan 
eılkarmaîk mecburiyetindeyiz. Ben ısizie soruyo
rum. 'Hangi vatandaşın kir dairedeki işi, sena
tör veya milletvekili telefon (etmediği takdirde 
görülebiliyor? 

NAHİT ALT AN ('Çanakkale) — İşte o za
man seçmeme iş takibi gerekiyor. 

HÜSNÜ DlKEÇLlCrİL (Devamla) — Meka
nizması iyi işleyen 'Devlet idaresi, demokraside, 
vatandaşı doğrudan doğruya, vasıtasız halkın hu
zuruna çıkaran Devlet idaresidir. Eski Başbakan 
Profesör Nihat Erim Bey burada, ben ona soru
yorum, Batıyı çok gören arkadaşlarımız var; elini 
vicdanına 'koysun da söylesinler hangi senatör, 
milletveikili Ikapı kapı dolaşıyor da vatandaşın 
işini görüyor? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — (Soru olmaz, Sa
yın Dikeçligil... 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Devamla) — Soru 
değil ben fikrimi söylüyorumı. 

MEHMET HAZER (Kare) — Orada tele
fonla yapılıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tele
fonla da halksız işi görmez. 'Gördüğü de varit 

değil. Evet, Hazer arkadaşımı da ıbuııu kakül 
ettikten sonra ben ne diyeyim... Telefonla, yap
tıklarını da ben ıkaibul etmiyorum. Olmaz, hak
sız işi halklı çıkarmazlar. 

Hakiki Ikanun devletinde, ikanun işleyen 
devlette, viedamilı devlette memur, ikarşısındaki 
•kim olursa olsun omun hakikini doğrudan doğ
ruya vermesi lâzımdır. Eğeır hayatta kalacalk-
sak, payidar olacaıksalk bunu hepimiz istemek 
mecburiyetindeyiz. Benim kravatlı olmamla., 
bevim etiketimle eğer iş görülecekse, o vatan
daşımın işi hiç görülmesin. Biz öyle bir sistemi 
getirelim ki ; bu teımıin edilebilsin. Yani yarın 
istikbale emim ola,ralk kakmak için bu yapılma
lıdır. Ama, Amerika'da var, ne oldu"? Beyefen
diler, Amerika'nın bugünkü gücüne kakmayı
nız. Amerika'nın istikbali karanlıktır. Bir se
çimde parayla rey kazanmaya çalışılır. Bugün 
Amerika keşmekeş içerisindedir. Washington' 
da gece yarısı pek gezilemiyor. Bakmayın ya
ni; yükselen milletler parayla yükselmiş, zirve
ye çıkmış; ama ahlaken sükût ettikten sonra, 
•arkasından gelen bir millet almış onu götür
müştür. Amerika'nın köyle çok tantanalı duru
muna bakmayınız ve Amerika'nın yer yer kay
naşması gösteriyor ki, istikbalde, ve yakın bir 
zamanda göreceksiniz - pek kehanet sahibi de
ğilim - demokrasiyi böyle dejenere eden bir 
milletin hayatı hüsran olacaktır. Demokrasiyi 
böylesine istismar eden devletin sonu budur. 
Bu istismara kalkışmaya kizim hakkımız yok
tur. Zaten senatörlüğe 've milletvekilliğine biz 
kel bağlasaydık, bunu bir geçim vasıtası ad-
detseydik vicdanımızın dışında her şeye uyar 
«evet» deyip, hürriyeti seçmezdik. 

Şimdi gelelim hağlışlar meselesine: Ben ar
kadaşlarım gibi «Şu olur, bu olur.» demiyorum; 
fakat îslâmda devlet adamının, devlet iradesi
nin hediye bile alması caiz değildir. Bu hâdisî 
şereftir. Bunun tesM vardır; hediye alması dahi 
caiz değildir. Nedir hu? Siz birinden hediye al
sanız, o hediye aldığınız adamın mutlaka tesi
rinde kalır, ve esiri olursunuz. Tabiî, hu insan
oğlu. 

Şimdi, teherra miktarını 5 hin liradan 25 
bin liraya çıkardınız. Bir kimse size 25 kin li
rayı verdi; «Allah senden razı olsun, bu benim 
adamımdır» deyip de ona koynunuz eğilmeye
cek mi? O insanı ileride siz öbürüne' tercih et-
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nıeyecek misiniz? İnsanoğlu bu, tabiî edeceksi
niz. Olacak bu. 

ORAL KARAOiSMANOĞLU (Manisa) — 
Hükmî şahsiyet. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Devamla) — Canım 
efendim, hükmî şahsiyeti bırak. Bize de onu 
öğretme beyefendi. Biz bu yaşa gelinceye ka
dar barda, kumarihanede va'kit geçirmedik, fa
kültede kitap okumakla vakit geçirdik. 

BAŞKAN — iSayın Dikeçliğil, karşılıklı ko
nuşursanız konuşmanız tahmin ettiğinizden çok 
uzun sürer. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Devamla) — iSayın 
Başkan ibeni bilirsiniz. Ben bitireyim diyorum. 

BAŞKAN — Hayır; bâzı şeyleri söylemek 
için geldiniz, düşündünüz, tasarladınız; ama 
şimdi dışardan müdahalelere cevap verirseniz 
programınız değişir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, peki, teşekkür ederim. Ben söylüyo
rum ; ama kimseye sataşmıyorum. Şimdi ben 
öbürünü söyleyince, 'bunu söyleyince «Yarası 
olan gocunur» derler; !bunu üzerinize almayı
nız. Ben ortaya bir fikir atıyorum. Bu hatalı
dır, diyorum. Sen bundan gocunduğun takdir
de yaran var demektir. Yarası olan gocunuyor 
demektir ve o zaman şüpheyi üzerinize çeki
yorsunuz demektir. Sırrı At alay çıkıp da «Böy
le oldu, şöyle oldu» dediği zaman ben sizin 
yerinizde olsam buna çıkıp da cevap vermem. 
O zaman bende bir şey var ki, ben böyle bir 
şey düşünüyorum ki, 'buna böyle cevap veriyo
rum, yaram var ki, bundan gocunuyorum de
mektir. Ama ben burada fikrimi söylüyorum. 
Diyorum ki; bunun çıkması doğru değil, hattâ 
hattâ Perlârnenıto -kendi yağı ile kavrulmak. 
Ben seçim çevremde celbimden paramla dolaşı
yorum, kimseden para almıyorum. O takdirde 
ıben iktidara geldiğim vakit kimsenin minnet
tarı olmam. Dürüst iş görürüm. Benim ona 
karşı boynum eğik olmaz. Çarığını giyeceksin, 
darı ekmeğini yiyeceksin, seçime böyle hazırla
nacaksın. Ben paranın alınmasını hoş (görmüyo
rum. Ben fikrimi söylüyorum; ama bunu sizin 
de hoş görmeniz lâzım. İlerde bunun noksanlı
ğını .görebileceksin; ama bu seçim kanununun 
maddelerinde konuşacak değiliz, arkadaşları
mız böyle getirmiş. Ben noksanlarını böyle gö
rüyorum, . fikrimi açıklamak için söylüyorum. 

Arkadaşlarımız rey verecek, çıkacaktır. Mesele 
ondan ibarettir, bu fikirlere de hürmet etme
miz, iyi söylediğimiz vakit, «Çok güzel söyle
din» söyledin deyip alkışlamanın; fakat biraz 
sana dokunduğum vakit «Yay efendim» diye 
feveran etmenin de yeri yoktur. Ben burada 
fikrimi söylemiş oluyorum. Kısa kesmemi sa
dettim. Özür dilerim, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN —• Maddelere geçilmesi huşunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 nci maddeyi okutuyorum. Bir tek
lifim var. Vakit uzadı, müzakereler uzadı; oku
yacağımız madde de 'gayet uzun. İzin verirse-

j niz üye arkadaşımız oturduğu yerden daha sü-
j ratli okuyacaktır. Bu husus oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıSiyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı •hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı 
ıhükümlerin kaldırılması ve bu kanunlara bâzı 

'bükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 
ıSiyasî Partiler Kanununun 29, 30. 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 
75, 76, 77, 79, 80, 82, 122 ve 125 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Parti adayları: 
Madde 29. — Siyasî partilerin Türkiye Bü

yük Millet Meclisi üyeliği seçimlerinde göstere
cekleri adaylar, her seçim çevresi içki, siyasî 
partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerinde belli 
•edilen esaslara göre tespit edilir. 

ISIRRI AT ALAY (Kars) — Bir hususu arz 
edebilir miyim, Sayın Başkanım ? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi 1 nci mad

dede 29 madde geçince 29 madde üzerinde gö
rüşme açıp oylaımanız, sonra tekrar 1 nci mad
deye dönmeniz lâzım. 

BAŞKAN — iSayın At alay, biliyorum, benim 
de hatırımdan geçti; yalnız iyi hatırlayacaksı
nız, usul şöyle; 

Kaicleten maddenin tümü okunur, oylanır. 
Ama, bir madde uzun olur ve onun birtakım fık
raları bulunursa. Genel Kurul a'ksine karar ıda 
alabilir. Böyle bir teklifiniz vnrsa onu oylaya-
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yım. ıŞimdi ben, genellikle İçtüzüğü uygulu
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Normal olarak 
bunlar fıkra değil, maddedir. 

'BAŞKAN — Aksine bir teklifi şüphesiz dik-
kaıte alırını ve derhal muameleye koyarım. 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
normal olanı, maddelerle ilgili olanı budur. 

'BAŞKAN —• Fıkraların ayrı ayrı görüşüle
bileceği hususu karara bağlı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, bu mad
dedir, fıkra değildir. 

BAŞKAN — Fıkra hükmü ile ilgili; maddeler 
için zaten İçtüzükde hiçbir sarahat yok. Meclis-
de de .böyle müzakere edilmiş, efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ama, yanlış ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — Teklifiniz varsa, ben o şekilde 
yapayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, bu mad
dedir, ben hatırlatıyorum, Sayın Başkanım. Mad
delerde hep böyle tatbik •edilir. 

BAŞKAN — Bir teklif verin, rica ederim. 
Olur mu efendim? 

Devam ediniz efendim. 
Aday yoklamaları : 
Madde 30. — Siyasî Partiler, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçim
lerde, seçim çevreleri itibariyle gösterecekleri 
adayların listelerini, aday yoklamaları ile tespit 
ederler. 

Aday yoklamalarına katılacak partili üyeler, 
partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerinde 
belli edilir. 

İl aday yoklamaları, ilce seçim kurullarının 
denetiminde aynı gün yapılır. ,1<31'' 

Merkez yoklaması : 

Madde 31. — Bir seçim çevresinde, bir siyasî 
partinin göstermesi gereken aday sayısından 
az istekli (aday adayı) bulunması hainde, o 
seçim çevresine ait aday listesi, parti tüzüğünün 
belli ettiği merkez karar veya merkez yönetim 
organınca tespit edilebilir. 

Siyasî partiler, seçime katıldıkları iller iti
bariyle, o seçim çevrelerinin çıkaracağı Cumhu
riyet Senatosu Üyesi veya milletvdkilleri topla
mının % 5'ini aşmamak üzere aday gösterebilir
ler. Parti tüzüğünün belli ettiği parti merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı, tespit 

ettiği bu adayların hangi iller listesinde ve lis
telerin hangi sırasında yer alacaklarını da doğ
rudan doğruya, ve serbestçe tespit edebilirler. Bu 
fıkra hükmünün uygulanmasından önce, merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı ge
rekli görürse ilgili il yöneıtinı kurulunun işti-
şarî mütalâasını alabilir. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce, 
herhangi bir sebeple bu listelerde bir boşalma 
olursa, boş olan adaylıklar parti tüzüğünün belli 
ettiği merkez karar organı veya merkez yönetim 
organı tarafından doldurulur. 

Adayların 'tespitinde uygulanacak kurallar : 
Madde 32. — 30 nou maddede söz konusu 

aday yokla malarında 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümler1! ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki Kanunun 2 nei mad
desinin iki ilâ dördüncü fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 
ilâ 19 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 
7 nci bentleri 25 ilâ 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 
ncu maddeleri, 76, 86 illâ 89 ncu maddeleri, 92, 
96 ilâ 99, 101, 102, 104, 109, 111 ilâ 118, 120, 
121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 
172 ilâ 175, 177 ilâ 185 neti maddeleri ile 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin Seçimi Kanununun 11 nci mad
desi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim/erin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü 
bentleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 nci 
maddeleri, ilçe secini kurullarınca, işbu maddede 
söz konusu aday yoklamalarında uygulanır. Ay
nı kanunun 142, 147 ve 148 nci maddeleri ile 
9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede 
söz konusu aday yoklamalarımda kullanılacak 
parti seçmen kütükleri hakkında da uygulanır. 

Aday yoklaması ve merkez yoklaması aday
lığı : 

Madde 33. — Bir siyasî partiden aday olabil
mek için; aday adayının aday olabilme ve aday
lığını kazandığı takdirde katılacağı seçimde se
çilebilme yeterliğine sahip bulunması, ayrıca 
parti tüzük ve yönetmeliğinin belli ettiği şart
ları haiz olması gereklidir. 

Bir kimse aynı zamanda, aday yoklamasında 
ve merkez yoklamasında değişilk siyasî partiler
den veya aynı seçim için iki ayrı seçim çevresin
den yahut aynı siyasî partiden olmakla beraber, 
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Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi ve millet
vekilleri secimi birlikte yapıldığı takdirde her 
iki seçim için aday olamayacağı gibi, aday yok
lamasına katıldıktan sonra, o seçim için bağım
sız aday da olamaz. 

Çeşitli siyasî partilerden aday yoklamasında 
aday adayı olan bir kimse için Yüksek Seçim 
Kurulu parti genel başkanlıklarından başvur
ma evrakını isteyerek inceler. Aynı seçim için 
iki ayrı seçim çevresinden veya aynı siyasî par
tiden olmakla beraber Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimi milletvekilleri seçimi ile birlik
te yapıldığı takdirde her iki seçim için aday 
olanlar yahut bir aday yoklamasına katıldıktan 
sonra, o seçim için bağımsız aday olanlar hak
kında da aynı şekilde inceleme yapılır. Bu in
celeme sonucunda söz konusu adayın yukarda -
ki hükümlere aykırı olarak adaylığa başvurdu
ğu anlaşılırsa, bu kimsenin adaylığı, o seçim için 
ortadan kalkar. 

Bu hüküm, bir kimsenin, aynı siyasî partinin 
il aday yoklamasında aday olmasına ve 31 nci 
maddenin 2 nci fıkrası uyarınca aday gösteril
mesine engel teşkil etmez. 

İl ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leri ile ilgili aday yoklamalarında görev yaptık
ları seçim çevresinde aday olabilmek için, aday 
yoklaması gününden 90 gün önce bu görevlerin
den çekilmek zorundadırlar. 

Siyasî partilerin genel başkanlıkları, bir 
aday yoklamasında kendi partilerinden aday 
adayı olanların listesini, seçim çevrelerini de 
belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. 
Bu bildirinin aday yoklamasından kaç gün ön
ce yapılması gerektiği, kanundaki müddetler 
gözönüııde tutularak, Yüksek Seçim Kurulun
ca önceden tespit ve ilân edilir. 

Siyasî partiler Yüksek Seçim Kurulunun ön
gördüğü sürede aday adayı listelerini, bir alın
dı belgesiyle Yüksek Secim Kuruluna verirler. 
Aday adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bil di
rilmesinden sonra, aday yoklaması sonuçlanınca
ya kadar aday adaylığından çekilme dikkate 
alınmaz. Ancak bu gibiler aday yoklamasında 
aday seçilmişler ise, çekilmeleri hüküm ifa.de 
eder ve onların yerine sırada daha sonra gelen
ler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de 
aynı hüküm uygulanır. 

I BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
\ Sayın Atalay; ben, teklifinizden hiçbir şey 

anlamadım. Mektup mu, teklif mi! 
SIRRI ATALAY (Kars) — Arz edeyim mi, 

izin verirseniz? 

BAŞKAN — Ama, .muameleye başladım. Ben 
daha evvel zaten zatıâlmize usul hakkındaki işa
retinizden sonra «Bir telklif verecek inlisiniz?» 
diye sordum. Bizi başlattınız, bir teklif verece
ğinizi söylemediniz. Maddelerin okunmasının ya
rısına ıgeldiık, şimdi muameleyi bana gönderdi
ğiniz bir yazı ile durduruyorsunuz. Ama, teklif 
mi, mektup mu bunu da anlamanın imkânı yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 73 nci madde 
0 kadar sarih ki.. 

BAŞKAN — Efendim ,madde sarih, yalnız 
ben bir teklif rica ettim, zatıâlinizin fikrine kar
şı değilim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
madde sarih olunca teklife ihtiyaç var mı? 

BAŞKAN — «Genel Kurul kararı ile» deni
yor, efendim. Buyurun okuyalım bir defa. Ka
çıncı maddeden bahsettiniz efendim? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Madde 73. Genel 
Kurul karar verince fıkralar ayrı ayrı oya ko
nabilir, Sayın Başkan; ama bu maddedir. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili bir madde bu
lun da onu okuyayım. Yar mı, maddeli olduğu 
takdirde bunun ayrı ayrı oylanacağına dair hü
küm? 

SIRRI ATALAY (Kars) — 73 ncü maddenin 
1 ve 2 nci fıkraları sarihtir, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okuyorum; «Başkan, tasarı ve
ya teklifin tümü üzerinde konuşmak isteyenlere 
söz verir. "• 

Tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüş
meler bittikten sonra maddelere geçilmesi oya 
konur.. «Biz de bunu yaptık.» Kabul edilirse gö
rüşmeye devam olunur; kabul edilmezse tasarı 
veya teklif reddolunmuş sayılır. 

Çeşitli fıkraları olan bir maddenin görüşül
mesinde, Genel Kurul, fıkraların ayrı ayrı oya 
konmalarına karar verebilir.» 

Bu kararı istihsal için ben de zatıâlinizden 
sordum «Bir teklif verecek misiniz?» dedim. 
Sizin fikrinize karşı değilim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
I eğer bu fıkra olsaydı.. 
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BAŞKAN — Fıkra değil, değilse -başka bir 
şeydir, ona dair bir madde veriniz, bana sarih 
olarak. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddedir, Ba
yın Başkan, açıkça ifade ediyor. 

EBTHİ TEVETOĞLU (Samsun) — (Sayın 
Başkam, çerçeve maddedir. 

BAŞKAN" — Efendim, madde l'i okuyoruz; 
<bu, 1 noi maddeye dahil olan değişikliklerdir. 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
•t 

şimdiye kadar ki, tatbikat hep böyle idi; yan
lışlık olmasın. 

BAŞKAN — Efendim, aksine karar olduğu 
zamanı tatbikat olldu, olmadı değil. Nitekim, Mil
let Meclisinde de son gelen şekil 'böyle müza
kere (edilmiştir. En son tatbikat da sıcağı sıca
ğına ortadadır. 

Mamafih, !bu meseleyi bir münakaşa konusu 
yapmaktansa, bir teklif ile halletmek mümkün
dür, Ben yine zatıâlinize imkân tanıyorum; lüt
fediniz, bir teklif veriniz, oylayayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir de bir hu^ 
sus yanlış geçti, Sayın Başkan. 

Başlıkla ilgili önerge vardı; ama başlık 
geçti, maddeye geçtiniz. 

BAŞKAN — Var efendim, o; var. 
Biliyorsunuz, şimdiye kadar, başlığı 1 nci 

madde ile bir arada muameleye koyuyoruz. Ben 
tıakririnizi de okuyacağım, zatıâlinize, açıklamak 
•isterseniz söz de vereceğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, söz iste
miyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, devam ediniz efen
dim. 

İlçe Seçiim Kurulu : 
Madde 35. — Aday yoklamaları ile ilgili iş

lemleri yapacak olan ilçe seçim kurulları 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri halkkımdaki 
Kamunun 18 nci maddesi ile 19 ncu maddesinin 
2 nci bendi uyarınca kurulur. İlçe Seçim Ku
rulunda belli bir partinin aday yoklaması ile 
ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, ku
rul üyesi sıfatı ile, o partinin ilçe yönetim ku
rulunun göstereceği iki parti temsilcisi de katı
lırlar. 

30 nou madde gereğince yapılacak aday yok
lamalarında, o seçim çevresinde seçimıe katıla
cağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edil

miş olan siyasî partilerin her biri için ayrı bir 
sandık ve kapaılı bıücre bulundurulur. Aday yok
lamasının yapılacağı .gün ve yer, ilçe seçim kuru
lunca tespit edilerek mutat vasıtalarla ilân olu
nur ve ilgili siyasî partilere duyurulur. Siyasî 
partilerin aday yoklamaları ilçe seçim kuru
lunca yapılır. 

Parti Seçmen Kütüğü : 
Madde 36. — Siyasî partiler kendi tüzük ve 

yönetmeliklerine göre, aday yoklamasına katı
lacaklara ait seçmen kütüklerini, aday yoklama
sından otuz gün önce düzenleyip ilçe seçim ku
rullarına bildirmek zorundadırlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafından 
ilçe seçim kurulu başkanlığının ve ilgili partile
rin ilçe yönetim kurulu başkanlıkları »kapıları
na asılarak yedi gün süre ile ilân olunur. Kü
tüklere, ilgili parti üyeleri tarafından yazı ile iti
raz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu tarafın
dan parti tüzük ve yönetmelikleri çerçevesi içe
risinde (incelenir; itiraz, üç gün içinde karara 
başlanır; itiraz yerinde görülürse kütük dü
zeltilir; itiraz yerinde değilse reddolunur. Bu 
itirazların kabul veya reddine dair ilçe seçim ku
rulu kararları kesindir. İtirazların kabulü ile 
boş kalan yerlere başkaları ikame edilemez. 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yö
netim kuruluna bildirilir. 

Aday yoklaması için değişik partilere aidol-
mıak üzere düzenlenen ve kesinleşmiş olan parti 
seçmen kütüklerinde aynı isimlere rastlandığı 
takdirde ,o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini 
ilçe secim kuruluna yazı ile bildirir. Bu bildiride 
bulunan ikmsenin tercih, etmediği siyasî partiler
le ilgisi kesilmiş olur ve durum ilgili partilerin 
ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca 
bildirilir. İkinci fıkrada yazılı süre içerisinde 
yazılı başvurma yapılmazsa, bu kimsenin adı 
yazılı olduğu bütün partilere ait seçmen kütlük
lerinden silinir ve bu partilerin hepsinde üye
lik sıfatı kalkar ve durum ilgili partilerin ilçe 
yönetim kurullarına, ilçe seçim kurulunca bil
dirilir. 

Aday Yoklamalarında Yasaklar ve Propagan
da kayıtlanması : 

Madde 37. — Aday yoklamalarına katılan aday 
adayları için propaganda yapmak amacı ile açık 
hava toplantıları - örf ve âdete göre sohbet top-
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lantısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplantı
ları tertiplenemez; duvar ilânı, el ilânı ve di
ğer nevi matbualarla propaganda yapılamaz. 

İl Seçim Kurulu, bedeli seçim giderlerinden 
karşılanmak üzere her bir siyasî parti için, aday
ların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri esas 
alarak, adayların meslek ve sanat hayatlarmda-
ki derece, başarı ve eserlerini ve memlekete ve 
partiye hizmetlerini gösterir ve vesikalık fotoğ
raflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayların 
soyadı alfabe sırasına göre ve yeteri ka
dar düzenlenecek olan bu matbualar adaylara 
eşit sayıda dağıtılır ve sandık başlarına ası ar. 

Aday adayları, mensup oldukları partinin 
programı, genel kongresinin ve yetkili organ
larının kararları ile partinin seçim bildirisine 
aykırı millî, mahallî yahut meslekî çapta her
hangi bir vaitte bulunamazlar ve türkçeden baş
ka dil ve yazı kullanamazlar. 

Aday adayları, aday yoklamasında oy kul
lanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî 
çıkar sağlama amacı güdemezler; aday yokla
masında oy kullanacakları etkileme .maksadiyle 
meşru ve hukuka uygun olmayan davranışlarda 
bulunamazlar. 

Müşahitler : 

Madde 38. — Aday yoklaması sırasında si
yasî partilerin birer müşahidi kendi partilerine 
ait sandık hası işlemlerini takibetmek üzere ha
zır bulunahilirler. Aday yoklamasında aday olan
lar, müşahit sıfatı ile sandık başında bulunamaz
lar. 

Kuruldaki parti temsilcisinin görevini yeri
ne getirmemesi : 

Madde 39. — Aday yoklamasının yapılacağı 
gün oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy 
verme sırasında ilçe seçim kuruluna dahil siya
sî parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hü
kümleri saklı kalmak üzere, yerme siyasî par
tinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da 
mümkün olmazsa, bu cihet tutanağa geçirilir ve 
eksikler o ilçe seçim kurulunda sandık alanı 
çıevresinde parti seçmeni yeterliğine sahip ve 
okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim ku
rulu başkanının seçeceği kimse ile tam aralanır. 

Oy pusulası : 
Madde 40 .— 1. Her ilçe seçim kurulu, san

dık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırıl
mış özel filigranlı oy pusulası bulundurur. Oy 

pusulasının üzerinde ,pusulaya yazılması zorun
lu aday sayısına eşit adette sıra numarası alt 
alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra 
numaralarının hizasına bizzat el yazısıyle yaz
maları şarttır. 

Partili seçmenin okuma. - yazma bilmediğinin 
ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmayan kurul üyesi tarafından tespit 
edilmesi takdirinde, kurul başkanı veya görev
lendireceği partili olmayan kurul üyesi; partili 
seçmenle ve partili seçmen istediği veya yanın
da getirdiği takdirde, seğmen yeterliğini haiz 
bir şahısla birlikte kapalı hücreye girerler. Ku
rul başkanı veya görevlendirmiş olduğu kurulun 
partili olmayan üyesi, önce .soyadları alfabetik 
sırasına göre düzenlenen listeyi partili seçmen 
isterse, kendisine tam olarak okur ve ondan son
ra partili seçmenin belirteceği adayın adını yine 
belirteceği ısıra numarasının hizasına el yazısıyle 
yazar. 

Okuma - yazma bilmediği tespit edilen bir 
partili seçmene refakat eden kimse, başka bir 
partili seçmenin oy kullanması sırasında kapalı 
hücreye giremez. 

Sandık başına gelen partili seçmene, ilçe 
seçim kurul başkanı veya görevlendireceği ku
rul üyesi özel filigranlı oy pusulasını, ilçe secim 
kurulu başkanlığının mührü ile mühürledikten 
sonra verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gereken aday 
sayısının yarısından bir fazlası miktarınca aday 
adının oy pusulasına yazılması şarttır. Aday sa
yısının yarısı tamsayı değilse küsur dikkate alın
maz. Seçim çevresinde seçilecek aday sayısı iki 
olduğu takdirde bir aday adı yazılır. 

Oy pusulalarında gösterilen sayıdan daha 
az aday sayısının yazılı olduğu pusulalar mute
ber değildir. 

Oy pusulalarındaki sıra numaralarının hiza
sına yazılmış olmayan fazla aday adları ve aynı 
hizaya birden fazla yazılmış olan fazla aday 
adlarından ilk yazılı olanından sonra gelenler, 
hesaba katılmaz. 

Aday adayının kişiliğinden şüphe ve tereddü
de yer vermeyecek şekilde yazılmış bulunan pu
suladaki isimler geçerlidir. Kurulca okunamayan 
adlar hesaba katılmaz; ancak, bu takdirde, oy 
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pusulası, gerektiğinden, az sayıda ad ihtiva eden 
pusula gibi işlem görmez. 

Kimliğin tespiti : 
'Madde 41. — Oy vermek, o aday yoklamasına 

katılmaya yetkili olduğunu belirten parti belge
sinin gösterilmesiyle mümkündür. Bu belgeyi 
gösteremeyenlerden yahut belgenin sahibi oldu
ğunda tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüz
danı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı is
tenebilir. Ancak, İlçe Seçim Kurulu Başkam ile 
ilgili siyasî partinin bu kuruldaki temsilcileri 
•seçmenin kimliğinde ittifak ettikleri veyahut 
kendilerince tanınan o partiye mensup iki seç
men marifetiyle seçmenin kimliğini tespit ettik
leri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı bulu
nan seçmen oy kullanabilir. Bu suretle oy ve
ren seçmenin imzasının yanma tanıklık yapan
ların adları ve kimlikleri yazılır ve kendilerine 
imzalatılır. 

Oy vermeden önceki işler : 
Madde 42. — İlçe Seçim Kurulu önüne gelen 

seçmen, aday yoklamasına katılmaya yetkili ol
duğunu gösterir parti belgesini başkana verir ve
ya seçmen sıra numarasını başkana söyler ve 
kimliğini ispat eder. Daha sonra, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nim 91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hü-
küml eri uygulanır. 

Muteber olmayan zarf ve pusulalar : 
Madde 44. — Aşağıda yazılı oy pusulaları 

muteber değildir : 
1. İlçe seçim kurulunca partili seçmene ve

rilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 
başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan baş
ka zarfa konulmuş oy pusulaları; 

2. 40 ncı maddenin birinci bendinin birin
ci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim 
Kurulunca bastırılmamış oy pusulaları ; 

3. İlçe seçim kurulu başkanlığının mülıürü-
nü tapmayan oy pusulaları; 

4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş oy pusulaları; 

5. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla il
gili olmayan başka siyasî partilerin aday yokla
ması adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva 
eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy pusula
ları ve aynı zarftan değişik partilere aidoiarak 
çıkan oy pusulalarının tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adla
rı taşıyan oy pusulalarının aynı zarftan birden 
fazla çıkması takdirinde, bunlar tek pusula sa
yılır. 

Sayınım ilân ve sonucu : 
Madde 45. — Oyların sayımı ve sonuçlarının 

sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez. 26 
Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 105 nci maddesi hükümleri, zik
ri geçen maddenin 9 ncu bendi ile son fıkrası ha-
ricolmaik üzere, uygulanır. 

Her siyasî parti için ayrı ayrı düzenlenecek 
basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere aday yoklamasında aday olmuş bulunan
ların aldıkları oyların toplanın rakam ve yazı ile 
belirtilir. Bu tutanak, ilgili siyasî partinin tem
silcisi ve Kurul Başkanı tarafından imzalanır. 

İtiraz hakkı : 
Madde 46. — Kurulların veya Kurul Başkan

larının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili si
yasî parti, o siyasî partiden aday yoklamasında 
aday olanlar yaihııt o siyasî partilerin teşkilât 
kademelerinin başkanları veya vekilleri ile parti 
müşahitleri itiraz edebilirler. 

İl seçim kurullar nida birleştirme : 

Madde 47. — İl seçim kurulu, ilçe secim ku
rullarından gelen evrakı her siyasî parti için ay
rı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirmede 
il seçim çevresindeki : 

1. Partili seçmen sayısı; 
2. Oy kullanan partili seçmenlerin sayısı; 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı [görülmüş 

olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy pu
sulalarının sayısı; 

4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılma
yan oy pusulalarının sayısı; 

5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy pu
sulalarının genel toplamı; 

6. ıSoyadı alfabe sırasına göre adaylardan 
her birinin aldıkları oy sayısı rakam ve yazı 
ile adayın-hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tu
tanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yük
sek ıSeçim Kuruluna gönderilir. Ancak parti 
adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adları ve 
soyadları ve mensuboldukları siyasî parti, telg
rafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut telsizle 
Yüksek Secim Kuruluna bildirilir. 
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Aynı miktar ela oy almış olanlar arasındaki 
sırayı, o siyasî partinin 31 nei maddenin 2 nci 
fıkrasında yazılı organ veya kurulu tespit eder. 

Aday yoklamasının ve tutanağın iptali : 
Madde 50. — Adaylık tutanağına yapılan 

itiraz, oyların 'dökümüne veya sayımıma ilişkin 
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucunda tutanakların iptaline karar veri'ldiği 
takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım so
nucuna göre -seçildikleri anlaşılanlara Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde aday yoklaıması, aday 
yoklaması işlemleri sebebiyle iptaline karar ve
rildiği takdirde, aday yoklaması yenilenmez ve 
bu seçim çevresi için bütün adaylar, 31 nci mad
dede yazılı organ veya kurul tarafından tespit 
edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının 
tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, 
tutanakları iptal olunan adayların yerine, aday 
yoklamasında aldıkları oy sırasına göre sırada 
başta gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar 
•yetmediği takdirde 'boş kalan yerlerin doldurul
ması için bu ımaddenin yukarıdaki fıkrası uygu
lanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, 
aday yoklaması ile ve adaylarla, ilgili itiraz ve 
şikâyetler dikkate alınmaz. Bu gibi itiraz ve şi
kâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdu
rulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir ka
rar alınsa 'bile uygulanmaz. 

Gelir 'makbuzları : 

Madde 75. — Siyasî partilerin genel mer
kezlerinin ve teşkilât 'kademelerinin gelirleri 
parti ımerkez karar veya yönetim organınca bas
tırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti teş
kilât kadeimıeleıi aldıkları ve kullandıkları 
makbuzlar dolayısıyle parti merkez 'karar veya 
yönetim organına karşı malî sorumluluk taşır
lar. 

Makbuzların asıl kısımlarıyle dip koçanla
rında aynı 'müteselsil numara bulunur. Makbuz 
dip koçanlarının saklama süresi beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlan
dığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu düzenle
yenin imzası, makbuzda ve 'dip koçanda yer 
alır. 
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Harcamada usul : 
Madde 76. — Parti genel merkezinin teşki

lât kademelerinin ve yardımcı kolların yapacak
ları harcamaların ve girişecekleri yükümlülük
lerin sınırları, parti tüzüğünde veya yetkili ku
rumların kararlarında (belirtilir. 

Siyasî partilerin harcamalarına ilişkin .müs
pet evrak 5 yıl süreyle saklanır. 

îkiyüzelli liraya kadar (ikiyüzelli lira dâhil) 
harcamaların makbuz veya fatura •gibi bir 
belgeyle tevsik edilmesi zorunlu değildir. An
cak, bütün harcamaların yetkili yönetim 'orga-
nıni'iı kararma dayanması şarttır. Şu kadar ki, 
yetkili kurulca tasdik edilen bütçede öngörül
müş harcamalar için, ödenekleri sınırı içinde 

kalmak şartıyle, ayrıca karar alınması gerek
mez. 

Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve 
yardımcı kollarını malî bakımdan iç denetimle
rinin nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetme-
liklerinde belirtilir. 

Malî sorumluluk : 
Madde 77. — Siyasî partilerin yapacakları 

harcamalar, bağıtlar ve girişecekleri yükümlü
lükler ; genel merkezde parti tüzelkişiliği adına, 
illerde il yönetim kurulu adına ve ilçelerde' de 
ilçe yönetim kurulu adına yapılır. 

Siyasî partilerin genel merkezlerindeki yar
dımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teşkilât kade
meleri ve yardımcı kollar tarafından parti tü
zelkişiliği adına bağıta girişilmesine ve yüküm 
yüklenilımesine ilişkin esaslar, merkez karar ve
ya yönetim organınca tespit olunur. Bu esasla
ra aykırı olarak yahut siyasî partilerin tüzükle
rine göre, ımerkez karar veya yönetim organın
ca önceden yazılı yetki verilmediği veya sonra
dan bir kararla tasdik edilmediği takdirde, par
tinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kodla
rının giriştik'leri bağıt ve yükümlülüklerden do
layı, parti tüzelkişiliği hiçjbir suretle sorumlu 
tutulamaz, merkez karar veya yönetim organı 
veya genel başkan veya parti tüzelkişiliği aley
hine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorum
luluk, bağıta girişen veya yükümlü yüklenen ki
şi veya kişilere aittir. 

Parti kesinhesapı : 
Madde 79. •— Siyasî partilerin genel merkez

lerine ait kesmhesapiar genel kongrece ve her 
teşkilât kademesinin kesinhesabı da, kendi 
kongresince karara bağlanır. 

810 — 



C. Senatosu B : 78 26 . 6 . 1973 O : 1 

Gelir ve giderleri bil'dirme : 
Madde 80. — 'Siyasî partilerin genel merkez

leri, genel kongrelerine sundukları kesinhesa-
bm tasdikli 'bir örneğini, genel kongrenin bu 
konuda aldığı kararın tasdikli örneği ile ^birilik
te ve genel kongrelerinin bitiminden itibaren 
en çok iki ay içinde Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına verim ek zorundadırlar. 

Anayasa 'mahkemesinin incelemesi : 
Madde 82. — Anayasa Mahkemesi; kesinhe-

ısaplarm alınmasından başlayarak bir yıl içinde 
kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siya
sî partilerden 'her zaıman isteyebilir ve gerekli 
görürse evrak 'üzerinde inceleme yapar; siyasî 
partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında 
doğrudan doğruya veya kendi 'üyeleri arasın
dan seçeceği bir naip eliyle yahut Cumhuriyet 
Başsavcılığı vasıtasıyle inceldmıe ve araştırma
lar yapabilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmî gö
revi bulunmayan ve yeminli bilirkişi görevlen-
direbillir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin 
temsilcisinden yazılı ımıütalâa isteyebilir. Gerek
li görürse onları sözlü olarak da dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştır
maları sonucumda, o siyasî partinin gellir ve gi
derlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hak
kında ve kanuna uygun olmayan gelirler ile gi
derler dolayısıyle de "bunları Hazineye gelir 
'kaydedilmiş i ne karar verir. 

Aday yoklamalarında yasaklara ve propa
ganda kayıtlanmasına karşı hareket : 

Madde 122. — Aday yoklamalarında 37 nci 
maddenin 'bir, iki ve üçüncü fıkralarına aykırı 
olarak propaganda yapanlar hakkında bir ay
dan üç aya kadar hapis ve 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aday yoklamalarında 37 nci maddenin son 
fıkrasına aykırı harekette 'bulunanlar hakkın
da ; fiil, daha ağır 'bir cezayı veya 2 6 . 4 . 1961 
tarih ve 29'8 sayılı fSeçimılerin T'emıel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 152 
nci 'maddesindeki cezayı gerektirmediği takdir
de, üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeş-
yüz liradan onbin liraya kadar ağır para ceza
sı hükmolunur. 

Malî incelemede bilgi verilim etmesi : 
Madde 125. — 82 nci madde gereğince yapı

lan inceleme ve araştırmaları engelleyen parti 

sorumluları ile riaynı madde gereğince istenen 
bilgileri kasten vermeyen parti sorunluları hak
kında, 3 aydan 6 aya 'kadar hapis cezası hük-
m olunur. 

BAŞKAN — Bu tasarının 1 nci maddesi bu
raya ikadar. Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — 'Sorum olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde müzakere
yi bitmiş kabul ediyorum. 'Sorular var. 

Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — 33 ncü maddenin 

2 nci fıkrasında «Bir kimse aynı zamanda, aday 
yoklamasında ve merkez yoklamasında değişik 
siyasî partilerden veya aynı seçim için iki ayrı 
seçim çevresinden yahut aynı siyasî partiden 
olmakla beraıber, Cumhuriyet Sıenatosu üyeleri
nin seçimi ve milletvekilleri seçimi birlikte ya
pıldığı takdirde her iki seçiliri için aday olama
yacağı gibi, aday yoklamasına katıldıktan son
ra, o seçim için bağımsız aday da olamaz»1 de-
niümıektedir. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi seçimiyle millet
vekilliği seçiminin aynı zamanda yapıldığı iller
de bir siyasî partiden adaylık isteyen şahıs ile 
milletvekilliği için adaylık isteyen şahıs yokla
ma sonunda adaylığı 'kazanamazsa, bağımsız 
olarak milletvekilliğine adaylığını koyamaz. 
Bu, madde metninden sarahaten anlaşılmakta
dır. 

Ben ımadde metninde, bir siyasî partiden 
milletvekilliği için adaylık isteyen' kimsenin 
yoklamada adaylığım kazanaıması halinde mil-
If'tvekiMiğine bağımsız olarak adaylığını koya
mayacağı gibi, Cumhuriyet Senatosu üyeliğine 
de bağımsız olarak adaylığım koyamayacağı 
mânasını açıkça anlamak istiyorum, böyle anlı
yorum. Benim anladığım mâna doğru mudur? 
Herhangi bir tereddüdü önlemek için, Komis
yon yetkilisinin açıklamasını istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEFET 
KENDECÎ ('Samsun) <— Efendim, şimdi iki se
çimin bir arada yapıldığı hakle bir yere müra-
caati kanun derpiş etmiştir. Şimdi, itki seçim 
bir yerde aynı anda yapıldığı zaman, birisi 
için konan yasak ötekine de şâmil olacak. Şu 
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bakımdan; Cumhuriyet Senatosu üyeliği için 
partiye müracaat etti, kaybetti zaten ikinciye 
müracaat hakkı yok. 

Cumhuriyet (Senatosu üyeliği için kaybettiği 
bir şeyi milletvekilliği seçimi için kullanmama
sı lâzımı gelir. Bu yasağın her ikisi için ele şâ
mil olması lâzım. 

BAŞKAX — Bu sorunuz aydınlandı mı efen
dim ? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — (Sayın Başkan, ay
dınlandı; fakat ikinci bir sorum var; merkez 
yoklamasından adaylığını istedi, 'kazanamadı. 
Ben bu maddeden goıe bağımsız olarak aday
lığını koyamayacağını anlıyorum, doğru mu
dur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Merkez yok1 a mam için 
de aynıdır. Sayın Betilin sorduğu sual doğru
dur, merkez yoklaması için de müracaat edip 
aday olamazsa, gene müstakil olarak adaylığını 
koyamaz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 122 nci mad

de bâzı cezaları ihtiva etmektedir. Bu cezaları 
hangi ceza mahkemesi karara bağlayacaktır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Efendim. 298 sayılı Ka
nun bu meseleyi halletmiş. Bu zaten 298 sayılı 
Kanuna atıfta bulunuyor. 298 sayi'lı Kanunda 
bu, aısliye ceza mahkemesidir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir sualim 
daha var, Sayın Başkan; 125 nci maddede hiç 
alışmadığımız bir kelime ifade edilmektedir. 
Deniyor ki, «82 nci madde gereğince yapılan in
celeme ve araştırmaları engelleyen parti sorum
luları ile aynı madde gereğince istenen bilgileri 
kasten vermeyen parti sorumluları hakkında, 
3 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur» 

«Kasten» den mâna nedir? İhmal olursa, bu 
ceza verilmeyecek midir? Bunun aydınlığa ka
vuşması lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Burada esasta bir deği
şiklik yok. Sadece şurada bir 82 rakamı var. 
81 rakamı vardı, bu rakam sadece 82 oldu. Bu 
sebeplerle diğerleri mevcut metinde, halen merî 
olan kanunda vardır, aynı tâbirlerdir, oralarda 
bir değişiklik olımamiiştır ve uygulama da bu
güne ikadar böyle gelmiştir. Bununla yeni bir 

şey getirmiyoruz. (Sadece ibir rakam değişikli
ğinden ibarettir. 

BAŞKAN — Yani, eski kanunun tatbikatı 
ve şümulü içindedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Eski kanunun tatbika
tıdır, bugüne kadar da tatbikatından bir şikâ
yet olmamıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İhmal olur
sa bir ceza verilmeyecek. Demek ki, öyle anlaşı
lıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ ((Samsun) — «Kasten defterleri ver
memek» dediğine göre elbette ki, burada bir 
şey aramak lâzım, ama bu artık yürüyen hir 
madde olduğuna göre mahkemıenin takdirine 
•bağlı, kasti imi vermiyor, gayrî kasti mi vermi
yor, onu mahkeme takdir edecek. Bu mevzuda 
zaten bizim tefsir hakkımız da yok. Buradaki 
beyanımız da tatbikatta bir mâna ifade etmez. 

ZİHNİ BETTL (Tokat) — Sayın »Başkan, 
müsaadenizle bir sualim daha olacak 'efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz 'Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Efendim, 33 neü 

maddenin 5 noi fıkrasında «İl ve ilçe yönetim. 
kurulu başkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelikleri seçimleri ile ilgili aday 
yoklamalarında görev yaptıkları seçim çevre
sinde aclay olabilmek için, aday yoklaması ıgü-
nünden 90 gün önce bu görevlerinden çekilmek 
zorundadırlar» denilmektedir. 

Ben, bu fıkradan da adaylığını koymak için 
istifa zorunda olanların il ve ilçe yönetim kuru
lunda başkan veya üye olmaları gerektiğini 
açıkça anlıyorum, fakat bu fıkrayı okuyanlar 
arasında şu tereddüdü izhar edene rastladım: 
Acaba, il ve ilçe kadın kolu yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri, i] ve ilçe gençlik kolu yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri de adaylıklarını koy
mak isterlerse istifa etmek zorunda mıdırlar? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, şimdi 
burada bizim koyduğumuz yasak tamamen tah
didi. Bundaki 'kasıt ne; delege tespitinde, kon
grelerde ve parti içerisinde nüfuz sahibi olmuş 
kimselerin, başkan ve kurul üyesi olanak nü
fuzları devam edip, delege indinde diğerlerine 
tercihli duruma geçmesinler diyedir ve bun
lar partinin asıl organlarıdır. Bahsettikleri hu-
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sus, yardımcı 'kuruluşları kapsamaktadır. Yar
dımcı kuraluışlarm bir nüfuzu, bir etkisi olmaz. 
Madde de tadadı mahiyette olduğu için, mad
dedeki yazılı hususların .açık olarak beyan etti
ği gibi, sadece bu asıl kurulların üyelerinin is
tifa mecburiyetleri vardır, 'diğerlerinin yoktur; 
biz böyle 'anlıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyonun 'madde hakkında 
bir beyanı olacak mı efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KOEFET 
BEiNDEÖt (Samsun) — Hayır efendim. 

BAŞKAN •—• Madde başlığının değiştirilme
siyle ilgili bir takrir var, takdimi 'ediyorum. 

Yüksek Baş'kanlı ğa 
Görüşülmekte bulunan 309 S. sayılı yasa 

teklifinin başlığının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini saygıyle rica ederim. 

Kara 
iSırrı Atalay 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yoik. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 neü mad'deyi okutuyorum. 
Kaldırılan hükümler : 
Madde 3. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 

-Siyasî Partiler Kanununun 34 n,cü maddesi 65 
nci maddesinin 1 ncıi fıkrası 3 numaralı ben
dinde yazılı «önseçime veya» ibaresi ile 66 nci 

. maddesinin 2 numaralı bendinin 4 ncü fıkrasın
da yazılı «ve önseçim» ve «veya önseçim» 'iba
releri ile 81 nci maddesi yürürlükten 'kaldırıl
mıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyoruım. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 .sayılı Kanunun birinci mad
desinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 
M,ayıs 1961 tarihli re 304 sayılı 'Cumhuriyet (Se
natosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci mad
desi .gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çimlinde de uygulanan ve 13 . 7 . 1965 tarih ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 128 nci 
maddesi ile tümü, 14 . 7 . 1965 tarilh ve 656 sa
yılı Kaınıınla da 1 nci fıkrası 'değiştirilen, 15 nci 
maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Siyasî partilerin .adaylarını tespit etmeleri : 

Madde 15. — Siyasî partiler, aday tespitle
rini ve adaylarının listelerdeki sıralarını de
mokratik kurallara uygun ve .kendi tüzük ve 
yönetmelikleri dairesinde, seçim 'kurallarının 
'denetiminde yapılacak aday yoklamasında, oy 
verme gününden önceki kırk ikinci gün tespit 
ederler. 

'.Siyasî partilerin yetkili organ veya kurul 
veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayla
rın sırasının tespit edilmesi konusunda., kainim 
ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan 
hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Mailde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Ydk. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili 
kanunların ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı hükümlerinin 
kaldırılması ve bu kanunlara bâzı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifi. 

BAŞKAN — 'Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? Ka

tılmıyorlar. 
Takririn dikkate alınıp 'alınmaması hususu

nu 'oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler'... Dikkate 
alınmıaısı kalbuil edilmemiştir. 

1 nci maddeyi, işbu ımadde ile değiştirilmesi 
düşünülen ve okunan maddelerle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
yenıler... Kabul edilmıiştir. 

.2 nci maddeyi okutuyorum, 
(Madde 2. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 

'Siyasî Partiler Kanununun 71 nci maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yuikardaki fıkranın dışında kalan gerçek ve
ya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye 
aynı yıl içerisinde yirmi beş bin liradan fazla 
kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış ve
ya bağışların bağışta bulunana veya yetkili 
temjsüeisine veya vekiline aidoiduğunun partice 
verilen makbuzda açıkça beli itilmesi gerekir. 
Böyle bir belgeye dayanılmaksızıaı siyasî parti
lerce bağış kabul edilom.cz, 
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5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kamınım birinci mad
desinin birinci bendi die 'değiştirilmiş olan 24 
Mayıs 1961 tarihli ve 304 »ayılı Cumhuriyet Se
natosu Üyelerinin Seçimi Kanunumun 1 nci mad
desi -gereğince, (Cumhuriyet (Senatosu Üyeleri
nin seçiminde de uygulanan ve 14 . 7 . 1965 ta
rih. ve 656 sayılı Kanunla 1 aıci fıkrası değişti
rilen, 19 ucu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Adaylar için müracaat : 
Madde 19. — Milletvekilliği adaylığı için oy 

verme (gününden önceki otuz yedinci gün saat 
17,00'ye kadar müracaat edilir. 

Bir ıseçimde bağımsız aday olarak müracaat 
edenlerin, d aba önce aynı seçim için herhangi 
bir siyasî partiden aday yoklamasına, katılma
mış «İması gereklidir. 

Milletvekilliği adaylığı için yapılacak müra
caat, adayın, .milletvekilli seçilmek istediği çev
renin İl Seçim Kurulu Başkanlığına, bu kamu
nun adaylık için aradığı şart ve vasıfları haiz 
olduğunu belirten bir yazı ile yapılır. Kurul 

* -" 
Başkanlığı, müracaatın alındığına, dair bir bel
ge verir, müracaatı ilân eder ve derhal Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirir. 

ıSiyasî Partiler tarafından müracaat, seçime 
katılacakları çevrelere ait aday listelerinin, ge
nel merkezleri tarafından, yukardaki süre için
de Yükselk Seçim Kuruluna alındı belgesi kar
şılığında verilmesi suretiyle yapılır. 

Yüksek 'Seçim Kurulu,, bunları derhal İl se
çim .kurullarıma bildirir. Yüksek Seçim Kurulu 
bütün -müracaatları, il seçim kurulları da kendi 
çevrelerine aidolanları, alışılmış araçlarla, ge
çici olarak ilân ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye 1 Yok. 

Maddeyi' bu madde ile değiştirilmesi isteni
len 19 ncu maddeyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa

yılı Milletvekili .Secimi Kanunumun, 17 Nisam 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kamunun 1 ncıi mad
desinin 1 ııci bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 
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Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin (Seçimi Kanununun 1 nci .mad
desi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçiminde de uygulanan ve 13 . 2 . 1963 tarih 
ve 533 sayılı Kanunun 11 nci .maddesi ile kal
dırılmış bulunan 25 nci maddesi yerine, aşağı
daki madde, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa., 25 nci madde 
olarak eklenmiştir: 

Tercih oyu : 
Madde 25. — 'Seçmen, dilerse birleşik oy pu

sulası üzerinde, oyumu kullandığı partimin lis
tesinde yazılı adaylardan istediği kişiler hak
kımda tercihini, aşağıdaki esaslar dairesinde be
lirtebilir. 

-Seçmen tercih hakkımı kullanıp kullanma
makta serbesttir. Ancak; seçmen, bu tercih hak
kını kullanmak isterse, birleşik oy pusulası 
üzerinde adları yazılı adaylardan : 

a) İki aday bulunan seçim, çevrelerinde bir 
•aday için, 

b) Üç ve dört aday bulunan seçim çevre
lerimde iki aday içim, 

e) Beş ve altı aday bulunan seçim eevre-
•'-rinde üç aday için, 

d) Yedi, sekiz, dokuz ve on aday bulunan 
seçim çevrelerimde dört aday için, 

e) On bir, on ilki, on üç, on dört ve on beş 
aday buluna m seçim çevrelerinde beş aday için, 

f) On altı, on yedi, on sekiz, on dokuz ve 
yirmi aday bulunan seçim çevrelerinde altı 
aday içim, 

g) Yirmi 'bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi 
dört ve yirmi beş aday bulunan, seçim çevrele
rinde yedi aday için, * 

h) Yirmi altı ve daha yukarı adayı olan se
çim çevrelerimde, sekiz aday içim bu tercihini 
•kullanması zorunludur. 

(Seçmen tercihimi kullanmak istediği adayla
rı, birleşik oy pusulasında oyunu kullandığı 
siyasî parti listesinde yazılı aday adlarının hi
zasında bulunan dörtgen içine (X) işaretini 
koymak suretiyle belirtir. 

Yükselk Seçim Kurulunca bastırılan birleşik 
oy pusulalarının, seçmem tarafından kolaylıkla 
okunabilecek bir yerine, seçmenin tercih hakkı
nı kullanıp kullanmamakta serbest olduğu ve 
bu hakkını bullamdığı takdirde, o il seçim çev
resinde kaç aday için tercih işaretini kullanabi
leceği, belirtilmiş olur. 
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BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye? Yok 

6 ncı maddeyi ıbu madde ile değiştirilmesi 
düşünülen 25 nci madde ile birlikte okunduğu 
şelkilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0Vlad.de 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa
yılı Millet.vekili Seçimi 'Kanununun, 17 Nisan, 
1964 (tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin il nci bendiyle değiştirilmiş olan 24 'Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 
13 . 2 . 1965 tarih ve 533 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi ile yürürlükten .kaldırılmış bulunan 
26 ncı maddesi yerine, -aşağıdaki madde, 25 Ma
yıs 1061 tarihli ve 306 sayılı Mille t vekilli Seci
mi Kanunuma, 26 ncı ımadde olarak eklenmiştir: 

Geçerli olan ve olmayan tercih işaretleri : 
«Madde 26. —• Dörtgenler ılışma konulan 

ve hangi isim hizasında konukluğu bicili olma
yan tercih işaretleri ile, yukardalki maddede 
gösterilen sayılardan -eksik veya, fazla olan ter
cih işaretleri 'geçersiz sayılır. Ye birleşik oy pu
sulası tercihsiz oy pusulası olarak dikkate alı
nır. 

ıSıeçjmJen hangi partiye oy vermiş ise, tercihi
ni ancak -o partinin adayları için belirtebilir. 
Bunun dışındaki tercih işaretleri geçersiz sayı
lır ve bu 'gibi birleşik oy pusulaları, tercihsiz oy 
pusulası -olarak işlem görür. 

(Birleşik oy pusulasında, bu maddeye aykırı 
'olarak kullanılan tercih işaretleri d'ikka.te alın
maz. Ancak, birleşik oy pusulası kanuna, uygun 
olarak basılmış «Evet» mührünü taşıyorsa, ter
cihsiz oy pusulası ,gibi işlem görür. 

BAŞKAN —• 7 nci 'madde üzerinde söz iste
yen sayın üye ? 

Sayın Özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayım Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

İçimden gelen bir hissi olduğu gibi ifade et
mek mecburiyetinde olduğum için beni affeder
siniz. 

Bm, bu tercihli oy meselesinde, bunu geli
nen arkadaşlarımla beraber değilim. Tercihli oy 
işi, evet basında ve kamuoyunda bir kıymet ifa
de ediyor; fakat asıl tercihli oy meselesi bizim 
buraya .getirdiğimiz -gibi değil. Halk istiyor ki, 
bütün partilerin üstesinde yazılı olan arkadaş-
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i lardan, yani kendisini seçime arz etmiş aday
lardan, - hangi partide olursa olsun - hangisini 
seviyorsa, hangisini arzu ediyorsa ona- tercih 
oyu verilebilsin. Kamuoyu bunu istiyor; ama 
maalesef biz böyle bir meseleyi getirmiş deği
liz. Biz, tercih oyunu, sadece evet damgası ba
sılmış bulunan herhangi bir partinin listesinde
ki çarpı işaretine göre ayarlamak istiyoruz. 
Esas dava bu değil, bunu arzu etmiyorlar, yani 
bunu ifade etmek •mecburiyetindeyim. Belki 
paırtilerarası komisyon böyle bir karara, varmış 
olabilir; anıa bini kendi hissimi, kendi düşün
cemi burada, ifade etmeden geçemiyorum,. 

I Kıymetli arkadaşlarım, bu tercihli oy mese
lesinin pai't'lcre bir şey getireceğini ve «geçerli 
bir vaziyette bulunacağını asla tahmin etmiyo-

| rum. Böyle de olsa, partilere zarar verecektir. 
Bir arkadaş parti listesinde yoklamalarda, üçün
cü olacak, ondan sonra tercih işareti yaptırmak 

I için boyuna çalı a sarf edecek, sonra gelecek bi-
I riuc,i veya. ikinci sıraya geçecek. Bu nasıl ka

bul ediliyor ve bunun içinden nasıl çıkılaeaık. 
I Ben buna doğrusu inanamıyorum ve partilerin 

içini karıştıracak bir araç olarak getirildiğine 
kaniim, 

Ben o kanaatıteyim, bu kanaatimi ifade et
mek için huzurunuza çıktımı. Özür dilerim, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye? 
Yok. 

7 nci maddeyi, bu madde ile değiştirilmesi 
düşünülen 26 ncı madde ile birlikte okunduğu 
şelkilde oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mailde 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan, 
1961 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 
Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Se-

I nato.su Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Üye-

I lerinin seçiminde de uygulanan ve 13 . 2 . 1965 
tarih ve 533 sayılı Kanunun 11 .nci maddesiyle 

I yürürlükten kaldırılmış olan 31 nci maddesinin 
7 nci bendi yerine, aşağıdaki ibare, 7 nci bent 
olarak, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil-

| letvekili Seçimi Kanununun 31 nci maddesine 
eklenmiştir : 

7. — Siyasî parti adaylarından her birine 
I verilmiş bulunan tercih (işaretinin sayısını, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın, üye ? Yok. 

Maddeyi, bıı madde ile değiştirilmesi düşü
nülen 7 nıcıi fıkra ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — 20 . 3 . 1968 tarih ve 1036 sayılı 
Kamunla 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa eklenen ve Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygula
nan 33 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştiril-
niiştir : ' 

ıSiyasî parti adaylarından seçilenlerin tes
piti : 

Madde 33. — Siyasî parti adaylarından se
çilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 

A) Yükseik Seçim Kuruluna verilen aday 
listelerindeki sıra, seçimlerde siyasî partilerin 
kazandıkları milletvekillerinin .sırasının tespiti
ne :esıas olur. Ancak, 32 nci madde gereğince 
her partinin kazandığı milletvekilliği sayısı tes
pit edildikten sonra, her parti için ayrı ayrı 
olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunca örneği 
tespit edilecek cetvele, 

1. Adayların adları, birleşik oy pusulasın
da her partinin aday listesindeki sıraya göre 
aitalta yazılır. 

2. Her adayın isminin hizasına aldığı ge
çerli tercih işaretlerinin toplamı yazılır. 

3. Adayların adları hizasındaki geçerli ter
cih işaretlerinin toplamı, aşağıda, gösterilen mik
tarlara ulaşmadığı takdirde, o adayın topladığı 
tercih işaretleri dikkate alınmaz. 

4. Adayların iadları hizasındaki geçerli ter-
. cin işaretlerini toplamı, adayın listesinde bu
lunduğu siyasî partiye o seçim çevresinde veril
miş bulunan geçerli oyların, 

ıa) İki, üç, dört ve beş milletvekili çıkaran 
seçim çevrelerinde yansına,, 

b) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve on milletve
kili 'Çi'karan seçim çevrelerinde üçte birine, 

c) On bir, on iki, on üç, on dört ve on beş 
milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde dörtte 
birine, 

d) On altı, on yedi, on sekiz, on dokuz ve 
yirmi milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde 
beşte birine, 

e) Yirtmıi - bir ve daha çok milletvekili çıka
ran seçim çevrelerinde altıda birine, 
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Veya daha fazlasına ulaştığı takdirde bu 
miktar tercih işaretini almış bulunan adayların 
adlan, her parti için ayrı ayrı ve aldıkları ge
çerli tercih işaretleri toplamlarının büyüklük 
sıralarına göre ayrı bir sütuna yazılır. Şu ka
dar ki, bir adayın aldığı geçerli tercih işaretle
rinin toplamı beş binden a,z ise, tercih işaretleri 
dikkate alınmaz. 

'Bu yazım sırasında, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31 nci madde
sinin 2 nci fıikrası gereğince siyasî partilerin 
yetkili organ ve kurullarınca gösterilen aday
lar, tercih işareti almamış veya yukarıda göste
rilen miktarlardan az almış olmalarına bakıl
maksızın birleşik oy pusulasında o siyasî parti 
listesinde mevcut sıralarını aynen muhafaza 
ederler. Şu kadar ki, bu adayların aldıktan ge
çerli tercih işaretlerinin toplamı yukarıda gös
terilen miktara ulaştığı takdirde, bunlar da, al
dıkları tercih işaretlerinin büyüklük sırasına 
göre, bir önceki fıkra gereğince düzenlenen cet
vele dahil edilirler. 

Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nci 
madde gereğince partilere düşen milletvekilliği 
sayısı kadar 'milletvekili bu madde gereğince 
düzenlenen listenin son sütununun hasından 
itibaren sayılmak sureti ile seçilmiş sayılır. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunaib i lirler. 

İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o se
çim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bdr su
retini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapı
sına astırır. 

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

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sual sor
mak istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

EKREM ÖZDEıN (İstanbul) — Bu «Millet
vekili» tâbirinin içinde Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği varımı efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 

RENDEOİ (Samsun) — Efendim, vardır. Za,-
ten her iki kanun birbirine bağlıdır. Cumhuri
yet .Senatosu üyelerinin seçimi, milletvekilliği 
seçimi kanunundaki maddelere g'öre yapılır ve 
her maddede bağlantısı temin edilmiştir, 
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BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen sa
yın üye? Yok. 

9 ncu maddeyi de, bu madde ile değiştiril
mesi düşünülen 33 neü madde ile birlikte ve 
okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Ka
bul 'edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sa
yılı s«çdımıl)erin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki Kanunun 52 ve 54 neü mad
deleri .aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Radyolarla propaganda : 
Madde 52. — Özel fkanunlarındaki hükümler 

salklı kalmak üzere, seçimlere katılan siyasî 
partiler,. >oy verme günlünden önceki 12 nci gün-
den itibaren oy verme gününden önceki gün sa
at 18,00'e kadar radyolarla propaganda yapa
bilirler. 

Bu konuşmalardan ilki 20 dakikayı ve bun
dan sonrakileri günde 10 dakikayı -aşamaz. 

Siyasî partiler radyolarda ilk konuşmaların
da seçim beyannamelerini izah ederler. 

Radyo konuşmaları Türkiye'deki bütün rad
yo postalanyle aynı zamanda yayınlanır. 

Radyolarda yaymlamaoalk propaganda ko
nuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti 
adına yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyon
ları tarafından haber yayınları sırasında, önce
den duyurulur. 

Radyolarda yapılaoalk propaganda yayınla
rının, Anayasa ilkelerine uygun, tam bir taraf
sızlık ve eşitlik içinde yapılması, Yüksek Se
çim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu tarafından sağlanır. 

Bu kanunun 183 neü maddesi uyarınca mu
temetlere verilen avans miktarı, gerekli ve ge
cikmesinde sakınca olan hallerde, il veya ilçe 
seçim kurulu başkanının tasvibi ile on beş bin 
liraya kadar çıkarılabilir. 

Yayın zaimıanınm tespiti 

(Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, Radyo
larda yayın için müracaat eden partiler arasın
da, bunların fbirier temsilcisi ile, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu temsiilcileıimm önünde 
ad çelkecek, yayın zaman ve sıralarını tayin 
eder. Bu ad çekme, oy verme gününden en az 
20 gün önce yapılır. Radyo yayınlarının başlan

gıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme 
imkânları gözönüne alınarak Yüksek Seçim Ku-
rulıuıoa kararlaştırılır. Radyo yayınları en geç 
saat 21,30'a kadar devam eder. 

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

10 ncu maddeyi, bu maddeyle değiştirilmesi 
düşünülen 52 ve 54 neü maddelerle birlikte ve 
okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı 

iSiyasî Partiler Kanununun 59 ncu maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

•Şu kadar k i ; parti tüzükleri ve yönetmelik
leri, parti kongreleri için ilânın gazete ile ya
pılması şartını kaldıralbileceği gibi, toplantı ye
ter sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hal
lerde 1 nci ve 2 noi toplantı arasındaki süreyi 
de azaltabilecek: bir şekilde tespit eder. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 noi maddeyi okutuyorum. 

Madde 12. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki 6 ve 
7 nci Geçici maddeler eklenmiştir : 

Geçici Madde 6. — Bu kanunun yayınlandı
ğı tarihte mevcudolan siyasî partiler, bu kanu
nun yayımlanmasından başlayarak bir ay için
de tüzük ve yönetmeliklerinin, aday yoklaması
na ilişkin hükümlerini merkez karar veya mer
kez yönetim organlarının karan ile düzenler
ler. 

Geçici Madde 7. — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihte mevcut siyasî partilerin geçmiş 
yıllara ait gelir ve giderlerini bildirmelerinde 
ve Anayasa Mahkemesince henüz intaeedilme-
miş bulunan malî denetimlerine ilişkin işlemler
de de bu kanun hükümleri uygulanır. 

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

12 noi maddeyi, eklenırmesi düşünülen geçici 
6 nci ve geçici 7 noi maddeyle birlikte okun
duğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
309 sıra sayılı teklife 13 ncü .madde olarak 

aşağıdaki hükmün eklenmesini saygı lan mızla 
arz ederiz. 

Kars Balıkesir 
'Sırrı Atalay Nejat Sarlıcalı 

Madde 13. — 1969 genel milletvekilleri se
çimlerinde her il seçim çevresinde çıkarılacak 
milletvekilli sayısı 1965 seçimleri esas alınarak 
dondurulmuştur. Nüfus azalış ve çoğalışı çıka
rılacak milletvekili sayısını değiştiremez. 

BAŞKAN — Bu teklif kaibul edildiği tak
dirde, tasarıdaki 13 ncü madde 14 ve onu ta-
kibeden 14 ncü madde de 15 olacak. 

Teklifin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa
yın üye i Yok. 

Teklife Hükümet, Komisyon katılıyorlar mı1? 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLü 
(Tekirdağ) — Katılmıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teklife Hükümet ve Komisyon 
katılma .maktadır. Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
imemiştir. 

Madde 13. —• Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Made 14. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler .. Kaibul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is

teyen sayın üye?.. 
Sayın Ucuza! buyurunuz efendim, lehinde mi? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, burada 'bir maddî hata vardır. 18 nei 
sayfadaki 19 ncu maddenin başlığı ,«Adaylar.için 
müracaat» yazıyor, halbuki bu «Adaylık için mü
racaat» olması lâzımdır; (bir 'maddî hata vardır, 
dikkatinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — 18 nei sayfa, Komisyonun dik
katine sunuyorum efendim, bir yanlışlık var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEFET 
RENDECİ (Samsun) —• Sayın Başkan, bir ci
heti arz edeyim; bize Millet Meclisinden gelen 
metin bu şekildedir. İfada şeklinde belki hata 
var; ama «Adaylık için müracat» ile «Adaylar 
için müracaat» aşağı yukarı maksadı ifade edi
yor. O şekildeki ifade daha iyi olurdu. Değişik
lik, malûmları mümkün değildir. Bu sebeple... 

BAŞKAN —. Yani, düşünülenin aksine bir mâ
na çıkmıyor, değil mi efendini? 

GEÇİCİ KOMİSYON "BAŞKANI REFET 
RENDECİ (Samsun) —• Düşünülenin a skine bir 
mâna çıkmıyor ve maksat hâsıl oluyor, her iki şe
kilde de efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal lehinde, buyuru
nuz efendini. Bir tasarımız daha var. 

RIZA İSITAN (Samsun) —• Sayın Başkan, 
uzatma kararı yalnız bu görüştüğümüz mevzu 
hakkında, hu tasarı için karar alındı mı? 

BAŞKAN — Bir karar yok tabiî, teklif var 
sunacağım, kabul ederseniz olacak. 

Buvurun Savın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) • 
kan, değerli arkadaşlarım; 

Fazla zamanınızı almavaeağım. 

Savın Bas 

ur - IKI gee-
a-rind e cim fikrimi b *an miş durumun 

edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, tasarının tümünü tet

kik buyurdunuz ve kabul ettiniz. Benim maruza
tım şu; günlerden beri yapılan müzakere sırasın
da da ortaya, konulan prensip, huzurunuza gelen 
tasarıların getirdiği hükümleri müzakere ederek 
neticeye bağlamaktır. Cumhuriyet Halk Partisi
ne mensup 'bir arkadaşımız, diğer tasarılarda ol
duğu gibi. gelen hükümlerin dışına çıkarak bâ
zı meseleleri her nedense dile getirmekten kaçın
madılar. 

Değerli arkadaşlarım, kabul ettiğiniz 2 nei 
made hükmüne göre, partilere yapılacak bağış 
miktarı 25 'bin liraya kadar artırılmıştır. Artırı
labilir; vatandaş kendi görüşüne uyan partilere 
kanunun tâyin ettiği hükümler dâhilinde faydalı 
olmava çalışır. 

Benim ar; çalıştığım husus sudur; bı 
rada bilhassa Adalet Partisini hedef alarak, «Siz 
'binlerce kişiden yirmibeşer bin lira. para topla
yacaksınız ve bu topladığınız paralarla da, her 
muhtara beşer yüz lira para, verip, seçimi- kazan
manın imkânım sağlayacaksınız» gifbi sözlerle hem 

818 — 
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parti olarak bizi, hem de bu memleketin hiçbir 
karşılık 'beklemeden senelerce bulunduğu mahal
lenin veya köyün hizmetini yapan vatandaşlarımı
zı 'büyük bir itham ve 'töhmet altında bıraktılar. 

Değerli arkadaşlarım, öyle görünüyor ki, bu 
sözü sarf eden kişi kabul ettiğiniz kanunun 79, 
80, 82 ve 125 nei maddelerini incelememiştir. Şa
yet bu hükümleri incelemiş olsalardı, eminim ki, 
toplanan paraların şu veya bu şekilde kanunsuz 
tevzi edileceğini, falana,, filâna dağıtılacağını söy
leyemezlerdi. Ben kısaca, benim partimi ve hiç
bir günahı olmayan tertemiz muhtar vatandaşla
rımı itham eden arkadaşıma, kanunun getirdiği 
bu maddeleri bir defa daha incelemesini tavsiye 
'ederim. 

Kanunun milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte söz, Sayın Sarlıcalı'nın, 
buyurun. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; 

Benden önce konuşan arkadaşımız Ucuza!, 
konuşmasında Ibeni hedef aldı. 

Ben, kanunun müzakeresi sırasında ifade etti
ğim fikirlerde ısrar ediyorum. Kanun tarafınız
dan kabul 'edilmiştir, ama getirmiş olduğu maddo 
ler ile kanunun Türk seçim hayatına eğilik değil, 
modern ilmin icaplarını değil, âdeta partizanca 
düşünceleri getirmekte olduğunda ısrar •ediyorum. 
Bu kanunun çok daha mükemmel bir şekilde hazır
lanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden çık
masının kabil olduğunda; ama bunun ne bir Hü
kümet tasarısı, ne de partiler arasında 'toplanan 
bir seçim komisyonunun teklifi halinde değil, bir 
siyasî partinin Meclis Grubunun Başka nvekili ve 
arkadaşlar, tarafından getirildiği için, bun
da objektiflik ve tarafsızlık vasıflarının 
mümkün mertebe azalmış olduğuna ina
nıyorum, onun içıin o ifadelerde bulun
dum. Ben, arkadaşımın söylediği ve bugün 
banımda yer aldığı şekilde siyasî partilere yar
dım tavanının 5 bin liradan 25 bin liraya çıkarıl
masının, Türk siyasî hayatına yarar getireceğine 
inanmıyorum. Bu kanunun maddeleri içerisinde 
250 liraya kadar yapılan sarfiyat için belge aran
mamış olmasını, iyi niyet ölçüleri içerisinde tef
sir edemiyorum. Onun için bu kanun, tekrar edi
yorum ki, Türk siyasî hayatına, seçim hayatımı

za iyilik getirmeyecektir ve siyasî partileri, âde
ta yüksek bedeller ve teiberrular yapılabilecek olan 
insanlara bir şükran borcu altında bırakma sonu
cunu •doğuracaktır. 

Bütün buna rağmen, kanunun milletimize ha
yırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Tasarının tümü üzerinde lehin
de ve aleyhinde görüşüldü. 

Hükümet ve Komisyon söz talep etmediler. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ay
rıca acık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî 
İşler, Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Mcelisi 1/803; C. Senatosu 1/231) (S. Sayısı : 
315) 

BAŞKAN — Teklif var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı kanun 

tasarısının gelen kâğıtlara ekten gündeme alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kütahya 

İ. E tem Erdinç 

BAŞKAN — Sayın Hazer aleyhinde söz iste
diler 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Yeni bir sanayi kurulacak. Bunun için Yüce 

Heyetinize bir kanun sunulmuş, kamuoyunun il
gi duyacağı böyle bir konunun aceleye getirilme
mesi hususu daha evvel gruplar arasında konu
şulmuş, 'arkadaşlarımıza da bu yolda duyuru ya
pılmıştır. 

Şimdi, Perşembe günü yapılacak toplantıda 
enine boyuna konuşulması lâzım gelen, kamuoyu
na duyurulması iealbeden böyle bir kanunun bu 
saatte konuşulmasına razı değiliz. Bir kanun hak
kında ne kadar hazırlanma imkânı verilirse o ka
dar Kamuoyuna yansır, o kadar anlaşılır hale ge
lir. Dün sabaha karşı yine böyle bir acele ile Ata
türk Orman Çiftliğiyle ilgili kanunun müzakere-
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siz geçmiş olmasının üzüntüsünü muhafaza ediyo
ruz. Bir de ibıınu eklemeye gönlümüz razı değil. 
Perşembe günü vaktimiz müsaittir. Konu önem
lidir. Gruplar arası konuşma da bu esasa bağlı
dır. Perşembe günü meseleyi alır, enine boyuna 
konuşuruz. Biz ibu itibarla bu teklifin aleyhinde-
yiz ve 'bu müzakereye katılmayacağız, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşmeden sonra 
teklifte hir değişme var mı? 

İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Geni alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç, bu teklifi geri alı
yorsunuz. 

Teklif, teklif sahibi tarafından geri alınmış
tı.'. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylamamız var
dır. Lütfediniz açık oylarınızı da kullanınız efen-
'dim. Tasarı açık oya sunuluyor. 

Efendim, bir hususu daha oylarınıza sunayım. 
Daha evvel Çarşamba günleri de toplanılması için 

1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair soru 
önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakam Fethi Çe-
likbas'ın yazık cevabı (7/121) 

19 . 10 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın İçişleri ve Güm
rük ve Tekel Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına tavassutunuzu istirham ey
lerim. 

"Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Almanya'dan Oharter uçaklarla yurda dö
nen veya Almanya'ya giden işçilerimiz ve yakın
larının Yeşilköy Hava Meydanındaki durumları 
işler acısıdır. 
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karar vardı. Bu itibarla. yarın görüşecek bir müs
tacel konumuz yok. Perşemhe günü saat 15,00'te 
toplanilması hususunu teklif olarak sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Açık oylamamız devamı ediyor... 
Oyunu kulanmayan sayın üye var mı efendim? 

Yok. 

Oylama muamelesi hitmdştir. 

309 Sıra sayılı kanun tasarısının açık oylama
sına 101 sayan üye iştirak etmiş, 97 kabul, 3 ret, 
'bir çekinser oy kulanılmıştır. Böylece 309 Sıra 
sayılı kanun tasarısı Cumhuriyet Senatosunca da 
kabul edilmiştir. 

Görüşecek başka 'bir işimiz yoktur. 

Birleşimi, 28 Hazdran 1973 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,10 

Memleketimizin en mühim döviz kaynağını 
teşkil eden bu insanların böyle kötü bir orga
nizasyonla, karşı karşıya bırakılmaları herhan
gi bir şekilde olsun izahı kabil bir hâdise de
ğildir. Memleketimizin en mühim döviz kayna
ğı olmasa, hattâ Türk vatandaşı olmasa bile, 
memlekete giren veya çıkan her insana eşit ve 
insanca, muamele etmek Devlet olmanın vasıf-
larmdandır. Almanya'dan birkaç saat içerisin
de gelen bir yolcunun, namüsait ayrı bir bina
da saatlerce ve hattâ bir - iki gün beklemesinin 
onun üzerinde ne kadar menfi bir etki yaptığı 
izahtan varestedir. 

Ghartes yolcularının hizmetlerini üzerlerine 
almış bulunan Türk Hava Yolları ilgilileri ve 
vatandaşlar, bu üzücü halin, pasaport ve Güm
rük hizmetlerinin lâyıkı ile yapılmamasından 
ileri geldiğini söylemektedirler. 

V] 

~JA 1 

V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Oörülen de bu iddiayı doğrular mahiyettedir. 
Bir pasaport memuru iki gümrük memuru ile 
günde yüzlerce yolcunun muamelesi yapılmaya 
çalışılmaktadır. Tabiî ki bunun mümkün olama
ması yüzünden de memurlar ve yolcular peri
şan durumdadırlar. Bu perişanlık asapları boz
makta ve bu sebepten dolayı da insanlar bir
birlerine hasımmış gibi muamele yapmakta, 
dost ve düşman önünde maalesef Türk Devleti
nin itibarı zedelenmiş haliyle bir vitrinde de 
teşhir edilmiş olmaktadır. 

İlgililer, bu üzücü hale, uzun zamandan beri 
yüksek kademe Hükümet alâkalılarının mutta
li bulunduklarını söylemektedirler. 

Bu konunun süratle halli zaruridir. 
Bu üzücü halin giderilmesi bir organizasyon 

işi olduğuna göre, bu organizasyonun yapılmama
sı Türkiye Cumhuriyeti için yapılamayacak de
recede ne gibi ağırlıkları ihtiva etmektedir. 

Bu işe kâfi derecede pasaport memuru ve 
gümrük memuru ne zaman tahsis edilecektir? 

Saygılarımla. 
Ahmet Demir Yüce 

Zonguldak Senatörü 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 21 . 6 . 1973 

Güm. G. Mel. Muafiyetler 
Şb. Md. K/2 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 26863/120-4-8880 

Konu : Türk işçilerinin güm
rük muayeneleri Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli, 18 . 4 . 1973, 22 . 5 . 1973 tarihli 
1366-391-7/121 ve 1366-12939/11846 sayılı ya
zıları : 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin Almanya'dan ehartes uçak
ları ile yurda gelen Türk işçilerinin Yeşilköy 
Hava Meydanındaki durumları ve gümrük mu
ayeneleri hakkında İçişleri Bakanlığı ile Ba
kanlığım tarafından cevaplandırılmasına, dair 
yazınız ve eki önerge incelendi. 

Bu önergede, Almanya'dan ehartes uçakla-
riyle dönen veya Almanya'ya giden işçilerimiz 
ve yakınlarının Yeşilköy Hava Meydanındaki 
durumlarının içler acısı olduğu, 

Memleketimizin en mühim döviz kaynağını 
teşkil eden bu insanların, böyle kötü bir organi
zasyonla karşı karşıya bırakılmalarının izahı ka
bil bir hâdise olmadığı, 

Memlekete giren veya çıkan her insana in
sanca muamele etmenin Devlet olma vasıfların
dan bulunduğu, 

Almanya'dan birkaç saatle gelen yolcunun, 
namüsait ayrı bir ıbinada saatlerce ve hattâ 
bir - iki gün beklemesinin onun üzerinde menfi 
bir etki yapacağı, 

Charter uçaklarının hizmetlerini üzerine al
mış bulunan Türk Hava Yolları ilgilileri ve va
tandaşların, bu üzücü halin, pasaport ve güm
rük hizmetlerinin lâyıkıyle yapılmamasından 
ileri geldiğini söyledikleri, görüleninde bunu 
doğruladığı, 

Bir pasaport memuru iki gümrük memuru 
ile günde yüzlerce yolcunun muamelesinin ya
pılmaya çalışıldığı, 

Bu perişanlığın asapları bozduğu ve insan
ların birbirlerine bir hasım gibi muamele yaptığı, 
dost ve düşman önünde Devletimizin itibarının 
zedelenmiş haliyle, teşhir edildiği, 

Bu konunun süratle hallinin zorunlu bulun
duğu, 

Belirtilmekte, 
Bu üzücü halin bir organizasyon işi oldu

ğuna göre, bu organizasyonun yapılmamasının 
Türkiye Cumhuriyeti için yapılmayacak dere
cede ne gibi ağırlıkları ihtiva ettiği, 

Bu işe kâfi derecede pasaport memuru ve 
gümrük memurunun ne zaman tahsis edileceği, 

Sorulmaktadır. 
Şikâyet konusu olup yukarda ayrı ayrı açık

lanan hususlara değinmeden önce 1 . 2 . 1973 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 1615 sayılı 
yeni Gümrük Kanununun yolculara sağlamış 
olduğu aşağıda sayılan geniş imkânları belirt
mekte yarar görülmüştür. 

a) Yurt dışından gelen yolcuların beraber
lerinde getirdikleri şahıslarına ait zat eşyası 
ile yolcunun gelişinden itibaren en geç altı ay 
sonra en çok iki ay önce gelen yalnız kullanılmış zat 
eşyası Gümrük Vergisinden muaf tutulduğu 
gibi, 

b) Transit yolcular hariç olmak üzere Tür
kiye'ye gelen yolcular her girişlerinde FOB de
ğeri 1 000 (bin) TL. sim, 
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e) Her çeşit taşıt sürücüleri ve hizmetlileri
nin Türkiye'ye gelişlerinde her altı ayda bir 
defaya mahsus olmak ve Gümrük ve Tekel Ba-
kanlığ-mm tespit edeceği usul ve esaslara uyul
mak şartiyle FOB değeri 1 000 (bin) TL. sim, 

Aşmayan beraberlerinde getirdikleri hediye
lik niteliğindeki eşyanın da Gümrük vergilerin
den muaf tutulması sağlanmıştır. 

Ayrıca «yurt dışından Noel. yılbaşı, Şeker ve 
Kurban bayramları münasebetiyle ve bunların 
başlama tarihlerinden en çok 1 ay önce, bitiş 
tarihlerinden en geç 15 gün sonra gerçek ve tü
zel kişilere gönderilecek FOB değeri 2 00 TL. 
sına kadar olan hediyelik eşyanın 1 . 2 . 1973 
tarihinden geçerli olmak üzere Gümrük Yergi
sinden muaf tutulması» öngörülmüştür. 

Diğer taraftan yukarda zikredilen zat ve 
hediyelik eşya muafiyeti dışında kalan kambi
yo mevzuatı ile ithalleri hususunda Gümrük ida
relerine verilen yetki dâhilinde olmak kaydiyle 
yolcu beraberinde getirilecek eşya gümrük am
barına alınmadan «tek ve maktu» yergi iste
mine tabi tutulmakta ve yolcu bekletilmeden 
işi süratle yürütülmektedir. 

Bunun haricinde geçici olarak yurdumuza 
gelen hariçte mukim vatandaşların beraberlerin
de getirip tekrar yurt dışına çıkarmak istedik
leri yine kambiyo mevzuatı ile ithalleri husu
sunda Gümrük idarelerine verilen yetki dâhi
linde olmak şartiyle, teyp, radyo, pikap ve bun
ların 'birbiri ile kombine olanların (müzik do
labı hariç) cins, marka ve tipinin yolcunun pa
saportuna kaydedilmek suretiyle ayrıca temi
nat aramlmaksızın geçici olarak yurda sokul
ması sağlanmıştır. 

Şikâyet konusu edilen hususlara gelince, 
Malûmları bulunduğu üzere, Yeşilköy ter

minal binasında mevcut yolcu salonları her gün 
bu limana inen normal tarifeli 35 - 40 uçağın 
getirip götürdüğü 4 - 5 bin yolcuya kifayet et
mez iken, yurt dışında çalışan Türk işçilerini 
taşıyan gayrimımtazam seferli 30 - 40 elıarter 
uçağının da gelmeye başlaması ve böylece her 
gün ve limana inen 70 - 80 uçağın getirip gö
türdüğü 10 bini aşan yolcuya mevcut muaye
ne salonları kâfi gelmediğinden, elıarter uçağı 
yolcularının giriş ve çıkış muamelelerinin, ter
minal binasından ayrı bir yerde yapılması bu
rada bizzat inceleme yapan Sayın Selefim ile 

Ulaştırma, Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
bakanlarınca öngörülmüştür. 

Bu inceleme sonucu alman karar muvace
hesinde, yalnız elıarter uçaklariyle seyahat 
eden Türk işçilerinin giriş ve çıkış işlemlerine 
tahsis edilen 2 ayrı charter salonu (baraka) 
Devlet Hava Meydanları İşletnıesince inşa et
tirilmiş ve bu salonlar 1971 Haziran ve Eylü
lünde hizmete açılmıştır. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere elıarter 
uçaklariyle gelip giden Türk işçilerinin mua
yenelerinin baraka salonlarında yapılması bu 
zorunluluğun sonucu olmuştur. 

Ancak, Bayındırlık Bakanlığı hava alanla
rı ve akaryakıt tesisleri inşaat reisliği (HATİR) 
ce hazırlanmış bulunan Master projesinin 
tahakkuk halinde yapılacak olan ve mevcut 
şartlara uygun elverişli yeni terminal binası ile 
diğer tesislerin bu soruna ve diğer sorunlara 
kesin hal çaresi getireceği anlaşılmaktadır. 

Gümrük kapılarında gümrükten ayrı olarak 
pasaport polisi, sahil sıhhiye, uçak ve bagaj 
şirketleri gibi çeşitli kuruluşlarında yolcu mu
amele ve hizmetinde bulundukları yüksek ma
lûmlarıdır. 

Bu çeşitli kuruluşlar vazifelerinden mütevel
lit meydana gelen gecikme ve aksaklıklarda 
gümrük salonlarında vukubulunduğundan mü
sebbip olarak daima gümrüklerimiz görüldüğü 
bir gerçektir. 

Öte yandan Yeşilköy Yolcu Salonu Gümrük 
Müdürlüğü kadrosunda mevcut 30 muayene me
muru 8'er saat 3 vardiye halinde görev yapmak
ta, yolcu kesafetinin arttığı haftanın 3 günü 
(Cuma gecesi, Cumartesi ve Pazar) İstanbul'da
ki diğer gümrüklerden takviye edilmek sure
tiyle bu kadro seyyal olarak 50 - 60 kişiye çı
karılmaktadır. 

Gümrüklerde yolcu muayeneleri kuvvetli 
şüphe ve yazılı ihbar olmadıkça Gümrük Kanu
nu ve Yönetmeliğinin lehte hükümleri nazara 
alınarak ve beyana göre ve azamî suretle ifa 
edilmekte herhangi bir gecikmeye ve izdihama 
sebebiyet verilmemektedir. 

Yolcu salonları her zaman kâfi miktarda 
gümrük ve muayene memurları ile takviye edil
mekte ve gümrük işlemlerinden mütevellit her
hangi bir yolcunun, değil bir - iki gün hiçbir za-
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man 10 - 15 dakikadan fazla beklediği vâki ol
mamaktadır. 

Bununla birlikte, sayın önerge sahibince de 
ifade edildiği üzere, feragatle çalışan ve vatan 
hasretiyle yurda gelen, işçilerimize daima ne
zaketle ve güler yüzle muamele yapılması hu
susu Bakanlığım yetkililerince her vesile ile il
gililere yazılı ve sözlü olarak telkin edilmekte 
ancak bu bir eğitim konusu olduğundan, temi
ni zamana bağlı bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İncesu ilcesine her yü za
rar veren sel baskınlarını önlemeli için bir ba
raj yapımının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/126) 

10 . 5 . 1973 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğil 

1. Kayseri İlimize bağlı İncesu ilçesinde bu 
yıl yine sel taşkını olmuş mudur? 

2. Bu her yıl olagelen sel taşkınına karşı 
Bakanlığınız ne gibi tedbirler almıştır? Ve alı
nan tedbirler istenilen neticeyi sağlamış mıdır? 

3. Sağlamıyorsa; - nitekim, zararlar tevli-
deden sel baskınlarına göre yapılan işlerin netice 
vermediği görülüyor - başka bir tedbirin alınıl-
ması düşünülmekte midir? Kanımızca seli önle
yici bir baraj yapılmadığı müddetçe ilçe halkı 
bu âfetlere mâruz kalacaktır. Bu keyfiyet kar
şısında, Bakanlığınızca ilgili genel müdürlükçe 
bir sel âfetini öyleyici ve ilçe halkına da faydası 
dokunacak bir barajın yapılması hazırlığının 
içinde midir ve bunu düşünmekte midir? 

T. O. 
Enerji ve Tabiî 23 . 6 . 1973 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/052-3/462 

Konu : Kayseri Senatörü Hüsnü 
Dikeçligil'in yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi-: 12 . 5 . 1973 gün ve Genel Sekreter
lik, Kanunlar Müdürlüğü menşeli 1425-564; 
7/126) 'sayılı emirleriniz : 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in, İncesu İlçesine her yıl zarar veren 
sel baskınlarını önlemek için bir baraj yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Başkan
lığınıza sunduğu ve bilgi emirleriniz ile Bakan
lığıma intikal ettirilen yazılı soru önergesine ait 
hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Kemal Demir 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Di
keçligil'in İncesu İlçesine her yıl zarar veren 
sel baskınlarını önlemek için bir baraj yapımı
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır 
Soru : 1 

Kayseri İlimize bağlı İncesu İlçesinde bu yıl 
yine sel taşkını olmuş mudur? 

Cevap : 1 
Feyazan zararlarına genellikle yapılmakta 

olan şehir içi şeddesi üzerindeki debuşesi kifa
yetsiz olan eski köprüler sdbebolmuştur. Bu köp
rüler feyazan sürüntüleri ile tıkanınca 1.5.1973 
ve 11.6.1973 tarihlerinde taşkınlar husule gel
miştir. 

Sora : 2 
Bu her yıl olagelen sel taşkınına karşı Ba

kanlığınız ne gibi tedbirler almıştır? Ve alman 
tedbirler istenilen neticeyi sağlamış mıdır? 

Cevap : 3 
Şehir içindeki taşkın tedbirleri alınmış olup 

büyük frenkanslı taşkınlar için sel kapanı inşası 
öngörülmüştür. 
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Soru :3 
Sağlamıyorsa; nitekim, zararlar tevlideden 

sel baskınlarına göre yapılan işlerin netice ver
mediği görülüyor, başka bir tedbirin alınılması 
düşünülmekte midir? Kanımızca seli önleyici 
bir baraj yapılmadığı müddetçe ilçe halkı bu 
âfetlere mâruz kalacaktır. Bu keyfiyet karşısın
da, Bakanlığınızca ilgili genel müdürlükçe bir 
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sel âfetini önleyici ve ilçe halkına da faydası do
kunacak bir barajın yapılması hazırlığının için
de inidir ve bunu düşünmekte midir? 

Cevap : 2 

Konu ile ilgili etütler tamamlanmış ve öngö
rülen sel kapanı işi, 1975 yılında tamamlanmak 
üzere 1973 yılı ek programına alınmıştır. 
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27 . 1 1 . 1935 tarüh ve 2852 sıayüı Kanunun bâzı maddelerinim. değiştMlmesine ve 'bâzı maddeleri-
rm kaldırılmasına dair kanun 'tasarısına verilen oyların isonucu (S. Sayısı : 307) 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmayanlar : 55 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
İsmet İnönü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenıocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orlıajn Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar GHileae 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boaoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

\ Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan I 

MARAŞ 
Adnan Karaküçüik 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
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MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhttin Özgür (1.) 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaf "er Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren (Bsk.V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rcfel Rendeci 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altımt&ş 

TRABZON 
Ali Şaıkir Ağaaıoğru 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Sefahattin Babüroğhı 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 
Bahrive Üeok 

[Çek in s erler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Haydar Tunçkanat 

[Oya kattlmty anlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Ali Cehalettin Çaşkua 
(B.) 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BURSA 
Saffet Ur al 

ÇORUM 
M. Şevket Özletin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

| İSTANBUL I 
Tekin Arıburun (Başkan) 

İZMİR ! 
i Jsazıi Çağatay > 
I Necip Mirkelâmoğlu I 
l (Bşk.V.) | 
| KARS | 
î Sırrı Ata!av ı I 
| Mehmet ila zer | 
j KOCAELİ | 
I Hikmet ismen ! 
i l 
I KÜTAHYA | 
I A. Orhan Akc-a ! 
j MANİSA 
| Doğan Barııtçuoğlu | 
f MARAŞ -| 
İ Hilmi Soydan | 
I MARDİN ! 
I Abdurrahman Bayar ; 
| NİĞDE 
i Kudret Bayhan 
| SAKARYA | 
f Mustafa Tığh (î.) | 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayrj Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğiu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora (İ.) 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Oelikbaş (B.) 
Özer Derbil 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Time 

Eskişehir 
Sivas 

[Açık üyelikler] 
Urfa 
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(Kanunlaşmıştır.) 

Bâzı «nnan suçlarımın affına ve 'bunlardan ımiüteveıfflt idare şiaihsî haklarının düşürülmesine daiır 
kanun teklifine verilen oylacin sonucu (S. dayısı : 313) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 116 

Kabul ederJjer 97 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : | 
Oya katılmayanlar : 6(î 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayalar 1 Fikret Gündoğan TABÎ1 ÜYE 

Emanuilah Çelebi 
ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren ' 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
îşjmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLÎS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BTTRDUR 
Ö. Faruk KmaytürK 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇAıNKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENtZLl 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeîıeli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somutnoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

OCMUŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Rifat Öztürkçine 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Mümin Kırlı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I, Etem Erdinç 

...v..\ n A 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
sa Hisan Bingöl 

I NEVŞEHİR 
( I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktür i» 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
tlayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tırık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

i Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Tayfur Sökmen 
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TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Selâhttin Özgür (İ.) 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Reddedenler] 
Fahri Özdilek I Cemal Yıldırım 
Mehmet Özgüneş 1 MARAŞ 

M. Şükran Özkaya (İ. Â.) Hilmi Soydan 
Haydar Tunçkanat | CUMHURBAŞKANIN-

İSTANBUL | " A SEÇİLEN ÜYELE* 
Ekrem Özden | Cihat Alpan 

[Çekinser] 

CUMHURB AŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Faruk Gürler 

\Oya 'katılmayanlar'] 

Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 

Özer Derbi] 
Sait Naci Ergin 

Bahriye Üç ok 

BURSA | 
Saffet Ural I 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen j 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (1. Â.) 

DİYARBAKIR j 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 1 
Celâl ET tuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaîoğiu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı , 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL i 
Şevket Akyürek 1 

Tekin Arıburun (Başjkan); 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 1 

[Açık üy 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna (B.) 

KAYSERİ | 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayat 

NİĞDE 
kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı ( t ) 

elikler] 

\ Urf'î 1 

Yekûn 3 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Iîoeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

UŞAK 
i Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
i Mehmet Ali Pestilci 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Sabahattin Özbek (B.) 
Nainı Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
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1 5 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı 'Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesıitne bir fıkra ve bu Kanuna 
geçici bir madde 'eklenmesioie dair kanun teki fine verillıen oyların ısonucu (S. 'Sayısı : 308) 

(Kanuni aşmıştır.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 124 
Kabul edenler : 124 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 58 
Açık üyelikler .• 3 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
ismet inönü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilel? 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oglu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Vejat Sarlıcah 

BÎT/RCÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Oahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Vahit A it an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titreh 

ÇORUM 
M. Şevki Öze etin 
Safa Yaleuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sfîkıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

[Kabul edenler] 
\ ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuz al 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kulla'1 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

' HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa DeliveJi 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Sovket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Oümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ" Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Sami Turan 
KIRKLARELİ 

Ali Alkan 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
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Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salöıoğlu 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 

Vehbi Ersii 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür (I.) 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu § 
Mukadder Öztekin (B.) \ 
Mehmet Ünaldı j 
(Bşk. V.) I 

ADIYAMAN | 
Mehmet Sırrı Turanlı f 
AFYON KARAHlSAR j 
Ahmet Karayiğit i 

AMASYA | 
MaeitZeren (Bşk. V.) j 

ANKARA j 
Hıfzı Oğuz Bekata f 
Turgut Cebe j 
İsmail Yetiş I 

ARTVİN I 
i 

Fehmi Alpaslan i 

î Refet Rendeci 
i 

l Fethi Tevetoğlu 
I SİNOP 

Nâzım înebeyli 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Alj Şakir Ağan oğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarak Remzi Baltan 

10ya Katılmayanlar"] 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
(B.) 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemaîettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Urai 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.' 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arı burun 
(Başkan) 

| İZMİR 
l Nazif Çağatay 
İ Necip Mirkelâmoğlu 
j (Bşk. V.) 
| KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lütf i Tokoglu 

KONYA 
Fakilı Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı (İ.) 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin ör türk 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Ürf* 1 

Yekûn 3 

» • • " « 

CUMHURBAŞKANI N 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet İznıen 

I Tayfur Sökmen 
| Bahriye Üeok 

I TEKİRDAĞ 
: Hayri Mıımcuoğlu (B.) 
i Cemal Tarlan 
I TRABZON 
I Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
| TUNCETJ 

ArslanBora (1.) 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
VAN 

I Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 

^ Fethi Oelikbaş (B.) 
İ Özer Derbil 

Vehap Güvenç 
Faruk Gürler 
Sabahattin Özbek (B.) 
Namı Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
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Siyaîsî Partiler Kanunu ile, Seçinıîerîe ilgili kT^unların bâzı hükümlerinin değisitMllimeisi, bâzı 
hükümferinin kaldlrılımıası ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkın'daJki kanun teklifine 

verlen oyların ısonuou (S. Sayısı : 309) 

A D A İ N A 
M. Yılmaz Mete 

Al1 YON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ah met K a rayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Y^tiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Mehmet Güler 
BÎLECÎK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürüm o ğlı 
BOLU 

Turgut Yaşar G-ületz 
Alâecldin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil ' 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 3 

Çekinse i'ler : 1 
Oya katılnııyanlar : 81 

Açık üyelikler : 3 
[Kabul edenler] 

(Kanunlaşmıştır.) 

ÇORUM 
M. Şevket Öze,etin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Oilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa G-ülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

I İSTANBUL 
i Erdoğan Adalı 
İ Mebrure Aksoley 
| Halûk Berkol 
| O. Zeki Gümüşoğlu 
| Ekrem Özden 
I Rifat Öztürkeine 
s ' 
| Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bo&oklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
n Mehmet Camlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 
1 KAYSERİ 
î Sami Turan 
I KIRKLARELİ 
v Ali Alkan 
l KOCAELİ 
l Lûtfi T ok oğlu 
| KONTA 
I Osman Nuri Canpolat 
l Sedat Oumralı 
| Fevzi Halıcı 
| Fakih Özlen 
| Mehmet Varışlı 
i KÜTAHYA 
I A. Orhan Akça 
I t. Etem Erdinç 

l MALATYA 
î Hamdi özer 
i MANİSA 
î 

| Oral Karaosmanoğlu 
I A. Orhan Süersan 
I Ruhi Tunakan 
| MARAŞ 
: Adnan Karalküeük ( 

Hilmi Soydan 
| MARDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğha 

831 — 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni G-öktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agrun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Bpfil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yesilvurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Detmir Yüee 
CTTMHTTRB ̂  SK ANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Mehmet İzmen 
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BALIKESİR 

Nejat Sarhcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü ek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür (İ.) 
M. Şükran Özkaya 
(I. Â.) 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünald] (Bşk. V..' 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Halil Öznıen 

[Çekinser] 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

\Oya katılmayanlar'} 

| CUMHURBAŞKANIN-
j CA SEÇİLEN ÜYE 
İ özer Derbil 

AMASYA 
MacitZeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vnral 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Tnkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin. Atmaca (1. Â. 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZTĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Aliboeagil 

GİRESUN 
İhsan Topaîoglu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

J İSTANBUL 
i Şevket Ak3Türek 
; Tekin Anbıırun (Başkan 

Fikret Gündoğan 
I İZMİR 
i Nazif Çağatay 
i Necip Mirkelâmoğlu 
| (Bşk. V.) 
| KARS 
[ Sırrı Atalay 
I Mehmet Hazer 
I 
j KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligil 
İ Hüseyin Kaîpaldı oğlu 
j KOCAELİ 
\ Hikmet İsmen 

]\ MALATYA 
\ Nurettin Akyurt 
j MANİSA 
[ Doğan Barutçuoğlu 
j MARDİN 
I Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
| Şevket Koksal 
\ SAKARYA 
[ Mustafa Tığlı ( t ) 

| SİVAS 
I Âdil Altay 
f Hüseyin öztürk 
I TEKÎRDAÖ 

) | Hayri Mumcuoğlu (B.) 
j TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babiiroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat » i m 
Faruk Gürler 
Vehap Güvenç 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talû (Başbakan) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
78 NCÎ BİRLEŞİM 

26 . 6 . 1973 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık 'bulunan üyeliklere 
secini. 

2. — Anayasa Mahkcmesıine 'bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Üzer'in Yunaıriistan'da bulunan Türk 
iazmlıığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanımdan sözlü sorusu (6/657) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Ivalkıinnıa 
Bankası aracılığı ile veril em kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

3. — Cumllıuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'mı, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

4. —• Cumılıuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm, o'lam Türk
lere dair Adalet Bakamından sözlü sorusu (6/8) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair. Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. —• Cumhuriyet 'Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçime'min, Türk •sporunum durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakamından sözlü so
rusu (6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atnıaea'mn, t aram ürünlerinin fiyatlarıma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/18) 

9. — Cumhuriyet. Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, haşhaş ekiminin yasaklam
ana sıma dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ım, 12 Mart 1971 öncesi yatırımdar ve 
'ihracat politikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/23) 

İ l . — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ım, Atatürk Üniversitesindeki olay
lar hakkında ne gii'bi bir işlem yapıldığına ıdair 
Başbakandan sözlü •sorusu (6/24) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — 27 . 11 . 1935 tarik ve 2852 sayılı Ka
munun bâzı maddelerimin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerimin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince 'kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plân komisyonları raporla
rı (M. Meclisi : 1/798; C. Senatosu : 1/224) (S. 
Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligillsn, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesd 
Yiğit Köker'in, Sosyal Siigortalar Kanununun 
içinde 'bulunduğu duruma dalir Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi : 27.9.1972) 

(Devamı arkada) 



4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Güzel'in, Anayasanın 78 nci maddesi •muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası! İdare Mec
lisi Reis'liği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda-
şııp bağdaşmayacağına dair, İstan/bul Üyesi Ek
rem Özdeın'in önergesi ve hu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarta ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangımla r-a dair 
{Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

6. —• Türk.Hava. Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının 'durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araşturma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 . 1973) 

7. —Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Oca/k, Şubat 1973 ayları
nda aiit hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
'Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Giresun. Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-

doğan'ıın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, 1972 - 1973 kampanyasında 
zeytinyağı müdahale alımları ile ihracatında 
uygulanan politika hakkında ıSenato araştırrna-
sı isteyen önergesi. (10/8) 

11. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı Ka
rarı ile 12.6.1973 tarih ve 28 sayılı raporu (Cum
huriyet Senatosu : 4/131) (S. 'Sayısı : 279) 
(Da ğıtma tarihi : 19 . 6 . 19/3) 

12. — Niğde Milletvekili eski Gümrük ve 
Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun 23 . 2 . 1973 ta
rihli ve 144 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
17458 No. lu M. Nuri Altay'a ait kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karniia Komisyonu ı"aporu (C. Senatosu 
4/133) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 308 

1 5 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Srkıyönetim Kanununun 26 ncı 
maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 

raporları (M. Meclisi : 2 /855; C. Senatosu : 2 /58) 

(Not : M. Meclisi S. Sayisı : Ö06) 

Millet MecUsi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7599 

21 . 6 . 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet (Meclisinin 20 .16 . 1973 tarühli 130 taou BMeşinıinklıe (öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açılk oyla kaibuıl lekMIlten, 15 . 5 .1971 tarih ve 1402 sayılı ıSıiMyöneıtiın Kanununum 26 ncı maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna fg<eçiei bir madde eklenmesine dair (kanun -teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarınla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 2.4. 1973 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19, 20 . fi .. 1973 tarihli 129 ve 130 ncu Birleşimlerinde öncelik <ve ivedilikle 'görüşülerek ' kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 906) 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/58 
Karar No. : 15 

içişUleoi Komisyonu Raporu 

21 . 6 . 1973 

Yüksıek Başkanlığa 

Millet Meclislinin 20 . 6 . 1973 ta rMi 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kalbul edilen, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı mad
desine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde 'eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun tümü üzerinde yapılan görüşme neticesinde, 
Birinci maddeye bağlı (d) fıkrası, Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkıyönetim 

Komutanlığı emrinde görevlendirilen emniyet hizmetleri sınıfı mensupları ile Sıkıyönetim Ko
mutanlığı emrine giren görevli emniyet teşkilâtı mensuplarının hizmet zammından yararlanmala
rını öngörmektedir. 



_ 2 — 

Ancak, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 ııcü maddesi gereğince sıkıyönetim ilân edilen 
yerlerde emniyet kuruluşlarının Sıkıyönetim Komutanlığı emrine girdiğini gözeten Komisyonu
muz bu teşkilât personelinin görevli olup olmadığı hususunun güdülen aımaç, bakımından aran
masının gerekli olmadığını ve bu suretle bu fıkra hükmünün, sıkıyönetim emrine giren emniyet 
teşkilâtının bütün personellini kapsadığını tespit ederek, fıkra hükmünü bu prensip altında ka
bul etmiş bulunmaktadır. 

Böylece, Millet Meclisinin kabul ettiği metnin aynen kaibulüne, 

Konunun ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teımennıisiyle, 
Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulımak üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
/. T. Kutlar 

Üye 
A. Altuntaş 

Üye 
N. Seyhan 

Sözcü 
M. Y. Mete 

Üye 
C. Ortaç 

Üye 
S. O'kan 

Kâtip 
A7. D emir el 

Üye 
H. Me%U§eoğlu 

Üye 
A. Karaküçük 

Üye 
H. O. Bekata 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/58 
Karar No. : 91 

25 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1973 tarihli 130 ncıı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı madddesine 
bir fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığı
nın, 21 . 6 . 1973 tarihli ve 7599 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, komisyonumuzun, 22 ve 25 Haziran 1973 tarihli birleşimlerinde, Millî Savunma, İçişleri ve Maliye 
Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Teklif, 15 Mayıs 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra 
ve 1 geçici madde eklenmesini öngörmektedir. 

Başlangıçta bir aylık süre için ilân edilen sıkıyönetim her geçen gün yeni bir şekil gösteren 
anarşik olaylar karşısında ikişer aylık süreler halinde uzatılarak iki yılı geçen bir zamandır devam 
etmektedir. Bu zaman içinde yapılan çarpışmalar ve yaşanılan olaylar herkesin malûmudur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 308) 
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Memleketimizin karşı karşıya kaldığı tehlike iki yılı aşkın sıkıyönetim tatbikatına rağmen ber
taraf edilmemiş ancak güvenlik kuvvetlerimizin sayesinde büyük ölçüde önlenebilmiştir. Nitekim 
11 ilde başlayan sıkıyönetimin, Bakanlar Kurulunun kararı ve 24 . 5 . 1973 tarihinde Yüce Meclis
lerin vermiş oldukları kararla 4 vilâyete indirilmesi sevinilecek bir sonuçtur. 

Sıkıyönetimin ilânı ile, görevli komutanlıklar emrinde hizmet gören personelin, olağanüstü bir 
çalışma yaptığı bilinen bir gerçektir. Ancak, bu personele herhangi bir ücret ödemeden görev yap
maya mecbur tutma'k ne hakkaniyete ne de Anayasaya uygun düşmeyecektir. Nitekim, bu durum 
dikkate alınarak, 6 . 2 . 1973 tarihli ve 1654 sayılı Kanunla, 15 . 5 . 1971 tarihli ve 1402 sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra eklenerek, Sıkıyönetimde görev yapan bir kı
sım personele, mesai saatleri dışındaki hizmetleri için «Sıkıyönetim hizmet zammı» verilmesi sağ
lanmıştır. Ancak, gene sıkıyönetimde görev alan ve hizmetleri daima takdirle kar
şılanan emniyet mensupları, jandarma uzman çavuşları ile çarşı ve mahalle bekçileri 
bu kanun kapsamına alınamamıştı. Sıkıyönetim komutanlıkları emrinde görev alan, yukarıda 
sayılan ve 1654 sayılı Kanun kapsamına girmemiş bulunan personele de «Sıkıyönetim hizmet zam
mı» verilebilmesini temin gayesiyle hazırlanan bu teklif tümü itibariyle komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

II. - Millet Meclisi metninin 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonunda, aşağıda açıklanan nedenlerle teklife bir ek mad
de ilâve edilmiş, böylece teklifin adı, «15 . 5 .1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 ncı maddesine bir fıkra ve bu kanuna geçici bir made ve bir e'k madde eklenmesine dair ka
nun teklifi şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Komisyonumuz'da yapılan görüşmelerde, Millet Meclisince kabul olunan metnin, 
daha önce aynı gayeye hizmet için çıkartılmış bulunan 1654 sayılı Kanunun paralelinde olmadı
ğı görülmüş ve bu durumu giderici mahiyette verilen bir önerge, komisyonumuz üyelerinin kabu
lüne mazhar olmuş ve teklifin 1 nci maddesi, anılan personelden yalnız sıkıyönetim komutanlığı 
emrine atanan veya sıkıyönetim komutanlığı emrinde görevlendirilenleri kapsayan bu şekli ile 
kabul edilmiştir. 

Geçici madde — 1 nci maddenin uygulanmasına ilişkin geçici madde, «Sıkıyönetim hizmet 
zammı» nm ödenecek olduğu sürelere açıklık kazandırmak gayesi ile, ödemenin başlangıç tarihini 
daha belirgin bir halde ifade eden şekli ile kabul edilmiştir. 

Ek madde — Komisyonumuzda, 1654 sayılı Kanunun tedvini çalışmaları sırasında; Genelkur
may Başkanlığı sıkıyönetim komutanlıkları koordinasyon bürosunda bilfiil vazife gören general 
ve subayların da her ne kadar karargâh görevi yapıyorlarsa da, sıkıyönetim süresinde geceli->gün-
düzlü çalışmalarının bu kanunun esprisi içine girdiği kabul edilmiş ve sayısı (11) kadar olduğu 
Bakanlık temsilcisi tarafından açıklanan bu personelin de 1654 sayılı Kanunun tatbiki sırasında 
«Sıkıyönetim hizmet zammı» ndan faydalanacağı görüşünde birleşilmişti. Oysa, komisyonumuzun 
bu defa yapmış olduğu çalışmalarında, Hükümet temsilcilerinden alman bilgiye göre adı geçen (11) 
personelin 1654 sayılı Kanunun tatbikatına alınmadıkları öğrenilmiştir. 

Bu durumun 1654 sayılı Kanunun ve görüşmekte olduğumuz teklifin, olağanüstü sıkıyönetim' 
çalışmalarının değerlendirilmesi esprisine aykırı olduğu görüşünü benimseyen komisyonumuz bu 
yolda verilen bir önergeyi tasvibetmiş ve teklife bu ek maddeyi ilâve etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı •. 308) 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. Seç. Üye 
8. Bdbüroğlu 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

M. Özgüneş 

Başkan V. 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Kâtip 
Ankara 
1. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Toplantıda bulunamadı 

Bu kanunda Sözcü 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı 

Tafbiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Malatya 
N. Akyurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 308) 
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'Millet Meclisinin kalbul ettiği 
metin 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 
sayılı Sıkıyönetim, Kanununun 
26 ncı. maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 
tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (d) fıkrası ve geçici 
madde eklenmiştir : 

d) Sıkıyönetim Komutanlığı 
emrine atanan veya sıkıyöne
tim komutanlığı emrinde görev
lendirilen Emniyet hizmetleri 
sınıfı mensupları ile sıkıyöne
tim emrine giren görevli emni
yet teşkilâtı mensuplarına ve 
çarşı, mahalle bekçileri ile uz
man jandarma çavuşlarına ili
şik cetvelde gösterilen yevmiye 
miktarı kadar «sıkıyönetim 
hizmet zammı» ödenir. 

Jandarma subay ve astsubay
larına 1654 sayılı Kanunda 
gösterilen cetvel üzerinden sı
kıyönetim zammı ödenir. 

Ödeme, damga resmi dışın
da herhangi bir vergiye tabi 
değildir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun 1 nei maddesine göre 
1971 malî yılı içinde ödenmesi 
gereken sıkıyönetim hizmet 
zamları ve 1972 malî yılı hiz
met zamları ile beraber 1973 
malî yılı bütçesinin ilgili ba
kanlıkların devlet memurları 
aylıkları tertibinden defaten 
ödenir. 

İçişleri Komisyonunun 
ettiği niötim 

kabul 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 ncı maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 saydı 
Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı 
maddesine bir fıkra ve bu kanu
na bir geçici madde ve bir ek 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 
tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine 
aşağıdaki (d) fıkrası ve geçici 
madde ekienmiştir: 

d) Sıkıyönetim Komutanlığı 
emrine atanan veya Sıkıyönetim 
Komutanlığı emrinde görevlen
dirilen «Emniyet Hizmetleri Sı
nıfı» mensupları ile çarşı ve ma
halle bekçileri ile Uzman Jan
darma Çavuşlarına, fiilen 'görev 
yaptıkları sürece (2) 'sayılı cet
velde gösterilen yevmiye mikta
rı kadar «Sıkıyönetim Hizmet 
Zammı» ödenir. 

Ödeme Damga Resmi dışında 
her hangi bir vergiye tabi değil-
diı«. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna göre 15 . 5 . 1971 tarihin
den itibaren 1971 malî yılı ve 
1972 -malî yılları içinde ve 
1 . 3 . 1973 tarihinden bu kanu
nun yürürlüğe girdiği 'tarihe ka
dar olan sürede ödenmesi gere
ken «'Sıkıyönetim hizmet zamla
rı» 1973 yılı bütçesinin ilgili Ba-
kanlıiHara ait Devlet Memurları 
aylıkları ıtertibmden defaten 
ödenir. 

EK MADDE —1402 sayılı Ka
nun hükümlerine tevfikan Baş
bakan adma Sıkıyönetim komu
tanlıkları koordinasyonunu tc-

Cunıhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 308) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
nraîiû 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plân Kornişonunun 
kabul ettiği., metin) 

min eden Genelkurmay Başkan
lığı Sıkıyönetim Komutanlıkları 
KooTffinasyon Bürosunda bilfiil 
vazife gören General ve subayla-
ra da 1654 sayılı Kanun esasla
rına göre «Sıkıyönetim Hizmet 
Zanumı» ödenir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
•metninin 2 nci maddesi Komis
yonumuzca da aynen kaimi edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca da aynen kabul edil-
'nıiatir. 

Cunuhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 308) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

Komiser ve daha üst tlerecedekilere 25 TL. 
Komiser muavinlerine 20 TL. 
Diğer emniyet mensuplarına 18 TL. 
Uzanan jandarma çavuşlarına 1.8 TL. 
Sivil memurlar, çarşı ve mahalle 

bekçilerine 15 TL. 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonunun ka
bul ettiği cetvel 

Millet Meclisince kabul olunan cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

(2) SAYILI CETVEL 

Komiser ve daha üst derecedeki em
niyet mensupları 25 TL. 

Komiser muavinleri 20 TL. 
Diğer emniyet mensupları 18 TL. 
Uzman jandarma çavuşları .18 TL. 
Carsı ve mahalle bekçileri 15 TL. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 308) 





Toplantı : 12 O û û 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Siyasî Partiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi, bâzı hükümlerin kaldırılması ve bu ka
nunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 

2 /904; C. Senatosu : 2 /60) 

(tfot : M. Meclisi S. Saiyısı : 920) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1973 

Kan unlar Müdürlüğü 
Saıjı : 803?' 

(dMIIUFvİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millst Mec'iisinin 21 . '6 , 1973 tarihli 131 aıci Birleşimin'de öncelik ve ivedilikle ıgmüşülertek 
açık oyla kabul ediieıı, (Siyasî 'Partiler Kaimim Qe, se'çMerle !İ%iüi Ikanunlanto 'bâjzı Mikümlerinin fie-
ğl^tiriîma'îi, bâzı hüldimlerin kalidırıîtaaisı ve foıı kanunlara (bâzı hükümler leklenımiesi (hakkında ka
rnın teklifi, dosyası il s 'birlikte Isımulmustur. 

Saygılarımla. 
Seıbit Osman Avcı 

Mi'Helt Meclisi Başkanı 

H Bu teklif 13 . 6 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulu) 
20, 21 . 6 . 1973 tarihli Ve 130 ve 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş-
lir, (M. Meclisi S. tiaytsı : 920) 

Geçici Komiisyon raporu 

Cumhurîıjet Senatosu 
- Geçici Komisyonu 25 . 6 . 1973 

Esas No : 2/60 
Karar No. : 2 

Yüksek (Başkanlığa 

.Millet 3 Feci isini n 21 Haziran 1973 tarihli 13! ııci Birleşiminde önc'elik ne ivedilikle görüşülerek 
avıık evla kad>ııl. edilen. Siyasî Partiler Kanunu ile seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesi ve. bu kaımulaııa bâzı hükümler 'eklenmesi hakkında kanım teklifi, Millet Meclisi Baş-
kaıılığınm 23 Haziran 1973 tarihli ve 8037 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle Cumhuriyet Sena tosumun 21 Haziran 1973 tarihli 76 ncı Birleşimde Anayasa ve 
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Adalet, İçişleri ile Bütçe ve Plân komisyonlarımdan beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul 
edilen Geçici Komisyonumuza havale olunmuş ve Komisyonumuzun 25 Haziran 1973 tarihli Birle
şiminde Adalet Bakanlığı ile İçişleri Rakamlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
mniz alkere edilmiştir. 

I) 'Teklif, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan de
ğişiklikler nedeni ile ve bu değişiklikler esaslarında; 

/a) 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasî Padtiler Kanununun 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45. 46, 47, 50, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 122 ve 125 nci maddelerinin değiştirilmesi
ni, 

ib) 13 Temmuz 1965 tarihli Siyasî Partiler Kanununun 71 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
değiştirilmesini, 

e) 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 34, 65 ve 66 nci maddeleri
nin metinlerindeki bâzı deyimlerin ve 81 nci mailesinin tümünün kaldırılmasını, 

d) 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun çeşitli kanunlarla deği
şik 15 nci maddesinin değiştirilmesini, 

e) 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun çeşitli kanunlarla deği
şik 19 ncu maddesinin değiştirilmesini, 

f) 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 13 Şubat 1963 tarihli ve 
533 sayılı Kanunla kaldırılmış bulunan 25 nci maddesi yerine bu kanuna 25 nci madde olmak üzere 
yeni madde eklentaıesini, 

g)25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 13 Şubat 1965 tarihli ve 
533 sayılı Kanunla kaldırılan 26 nci maddesi yerine kaim olmak üzere yeni bir 26 nci maddenin 
sözü edilen kanuna eklenmesini, 

h) 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili iSeçimi Kanununun 13 Şubat 1965 tarihli 
ve 533 sayılı Kanunla kaldırılan 31 nci maddenin 7 bendi yerine kaim olmak üzere sözü edilen 
maddeye 7 nci bent olmak üzere yeni hükmün eklenmesini, 

ı) 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 ncü maddesinin de
ğiştirilmesini, 

i) 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen'Kütükleri hak
kındaki Kanunun 52 ve 54 ncü maddelerinin değiştirilmesini, 

j) 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 59 ncu maddesine bir fık
ra eklenmesini, 

k) 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa geçici 6 ve 7 nci madde
ler olmak üzere iki yeni geçici madde eklenmesini, 

Öngörmektedir. 

Teklif, bir Anayasa gereği olarak mütalâa edilmek ve Millet Meclisi tarafından kabul olunan 
metninin günümüzün şart ve zaruretlerine uygunluğu tespit edilmek sureti ile Komisyonumuzca 
da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin, 13 Temmuz 1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 33 ncü maddesinde 
öngördüğü değişikliğe ilişkin tedvin şekli Komisyonumuzca tartışma konusu kılınmış ve bu deği
şikliğin önerdiği dört durum ve şart ile ilgili tedvin şeklindeki dördüncü fıkranın, münhasıran 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminin milletvekili seçimleri ile birlikte yapıldığı hallerde, her 

iki seçim için de aday olanları kapsadığı ve bu kimsenin aynı siyasî partinin il aday yoklamasında 
aday olmasına ilişkin bulunduğu hususu saptanmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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Teklife esas çalışmaları yürüten partilerarası komisyonun 18 yaşındaki gençler ile yurt dışın
daki vatandaşların oy kullanabilmeleri yolundaki bir formülde birleşememiş olmaları nedeni ile 
bu yönden tasarıya yönelen eleştiriler, partilerin bir müşterek formülde birleşememiş olması ger
çeği karşısında benimsenememiş ve siyasî partilerin televizyon aracılığı ile propogandada buluna
bilmeleri yolundaki öneriye de, TRT'nin böyle bir uygulamanın gerçekleştirilebilmesini temin 
edecek teknik imkânlardan yoksun bulunduğu yolunda yapılan açıklamalar sonucu katılmak müm
kün olamamıştır. 

III - Teklifin bir Anayasa gereği olması ve düzenleme sahası itibarı ile mevcut boşlukları dol
durucu bir mahiyet ve hüviyete sahip bulunması gerçeği nedeni ile Komisyonumuz, Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilik ile görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

•Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Ağrı 
Söz hakkım saklıdır 

S. Türkmen 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklıdır 

M. Özgüneş 

Adana 
Söz hakkım saklıdır 

Y. Mete 

Sözcü 
Balıkesir 

N. Demirel 

Ankara 
T. Kapanh 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Kâtip 
Hakkâri 

N. Seyhan 

Zonguldak 
Söz hakkım Saklıdır 

M. A. Pestilci 

Malatya 
N. Akyurt 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Babüroğlu 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİCİİ METİN 

Si ya .4 Fariller Kumum ile, seçimlerle ilgili kanunların, bâzı hükümlerinin değiştirilmesi, bâzı 
lıükümlerin kaldırılması ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 29, 30, 31, 32, 33, 
35,36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 44, 45, 4 6 , 4 7 , 5 0 , 7 5 , 76, 77, 79,80, 82, 122 ve 125 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Parti adayları : 

Madde 29. — Siyasî partilerin Türkiye Büyük Mile t Meclisi üyeliği seçimlerinıde gösterecek
leri adaylar, her seçim çevresi için, siyasî partilerin kendi tüzük ve yönetmelifcîerinıde belli edilen 
esaslara göre tespit edilir. 

Aday yoklamaları : 

Madde 30. — Siyasî Partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçim
lerde, seçim çevreleri itibariyle gösterecekleri adayların listelerini, aday yoklamaları ile tespit 
ederler. 

Aday yoklamalarına katılacak partili üyeler, partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerinde 
belli edilir. 

İl aday yoklamaları, ilçe seçim kurullarının denetiminde aynı gün yapılır. 

Merkez yoklaması : 

Madde 31. — Bir seçim çevresinde, bir siyasî partinin göstermesi gereken aday sayısından 
az istekli (aday adayı) bulunması halinde, o seçim çevresine ait aday listesi, parti tüzüğünün 
belli ettiği merkez karar veya merkez yönet! m organınca tespit edilebilir. 

Siyasî partiler, seçime katıldıkları iller itibariyle, o seçim çevrelerinin çıkaracağı Cumhuriyet 
Soımlosu Üyesi veya milletvekilleri toplamının 9r 5'ini aşmamak üzere aday gösterebilirler. 
Parti tüzüğünün belli ettiği parti merkez karar organı veya merkez yönetim organı, tespit et
tiği bu adayların hangi iller listesinde ve listelerin hangi sırasında yer alacaklarını da doğrudan 
doğruya ve serbestçe tespit edebilirler. Bu fıkra hükmünün uygulanmasından önce, merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı g*erekli görürse ilgili il yönetim kurulunun istisarî 
mütalâasını alabilir. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce; herhangi bir sebeple bu listelerde bir boşalma olursa, 
bos oîan adaylıklar parti tüzüğünün belli ettiği merkez karar organı veya merkez yönetim 
organı tarafından doldurulur. 

Adayların tespitinde uygulanacak kurallar : 

Madde 32, — 30 ncu maddede söz konusu aday yoklamoliarıaida 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
iki ilâ dördüncü fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu maddeleri, 20 mci maddesinin 1 ve 7 nci bent
leri, 25 ilâ 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 ncu maddeleri, 76, 86 ilâ 89 ncu maddeleri, 92, 96 ilâ 99, 
101, 102, 104, 109, 111 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 Hâ 169, 172 ilâ 175, 
177 ilâ 185 nci maddeüeri ile 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinim 
Seçimi Kanununun 11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanunun 71 noi maddesinin 1 ilâ 4 ncü beaıitîeri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı 
maddeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu maddede söz konusu aday yoklamalarında uygulanır. Ay-

Cumhuriyet Senatosu •(&'Sayısı : 309) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Siyası Pariiler Kanunu ile, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bu kanun
lara bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Mille>t Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

m kanunun 142, 147 ve 148 ncd maddeleri ile 9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede 
söz konusu aday yoklamalarında kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında da uygıüamar. 

Aday yoklaması ve merkez yoklaması adaylığı : 

Madde 33. — Bir siyasî partiden aday olabilmek için; aday adayının aday olabilme ve aday
lığım kazandığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme yeterliğine sahip bulunması, ayrıca parti 
tüzük ve yönetmeliğinin belli ettiği şartları haiz olması gereklidir. 

Bir kimse aynı zamanda, aday yoklamasında ve merkez yoklamasında değişik siyasî partilerden ve
ya aynı seçim için iki ayrı seçimi çevresinden yahut aynı siyasî partiden olmakla beraber, Cumhuri
yet ıSsuaitosu üyelerinin seçimi ve ;milletvekilleri seçimli birilikte yapıldığı takdirde her iki seçim 
için iaday olamayacağı gibi, aday yoklamasına katıldıikfcan sonra, /o seçim için bağımsız aday da ola-
ma;z. 

Çeşitli siyasî partilerden aday yoklamasında aday »adayı olan (bir kimse idin Yüksek Seçim Ku
rulu partti (genel başkanlıklarından başvurma evrakını isteyerek İnceler. Aynı seçim için iki ayrı 
sıeoiım çevresinden veya aynı siyasî partiden olmakla beraber Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçimi milletvekilleri seçimi ile birlikte yapıldığı takdirde her aM seçim için aday olanlar yahut 
bir aday yoklamasına katıldıktan sonra, o seçim için bağımsız aday olanlar hakkında da aynı §ıe-
kilde inceleme yapılır. Bu inceleme sonucunda söz konusu ladayım yukardaıki hükümlere aykırı 
olaraık adaylığa (başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin (adaylığı, o seçim için ortadan kalkar. 

Bu hüküm, bir kimsenin, aynı siyasî partinin il aday yoklamasında aday olmasına ve 31 ncd 
maddemin 2 noi fıkrası uyarınca aday gösterilmesine engel teşkil ©tmez. 

il ve (Üçe yömeltîiim kurulu başkan ve üyefteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leri İle Silgi! aday yoklamalarında görev yaptıkları seçim çevresinde aday olabilmek için, aday 
yoklaması gününden 90 gün önce bu görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 

Siyasî partilerin genel başkanlıkları, bir aday yoklamasında kendi partilerinden aday adayı 
olanların listesini, seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek ıSeçiim Kuruluna bildirirler. Bu bildiri
nin aday yoklamasından k^ç gün önce yapılması gerektiiğii, kanundaki müddetler gözönünde tu
tularak, Yüksek Seçim Kurulunca önceden tespit ve ilân edilir. 

Siyasî partiler Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü sürede* aday adayı üstelerini, bir alındı 
belgesiyle Yüksek Seçim Kuruluna verirler. Aday adaylarının Yüksek .Seçim Kuruluna bildirûme-
sinden sonra, aday yoklaması sonuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çekilme dikkalte alınmaz. 
Ancak bu gibiler aday yoklamasında aday seçilmişler ise, çekilmeleri hüküm ifade eder ve onla
rın yerine sırada daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar, ölüm halinde de aynı hüküm uygu
lanır. 

İlçe Seçim Kurulu : 

Madde 35. — Aday yoklamaları ile ilgili isimleri yapacak olan ilçe seçim kurulları 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki !Ka-
nunun 18 ncd maddesi ile 19 ncu maddesinin 2 ncd bendi uyarınca kurulur, ilçe ıSeçim Kurulunda 
belli bir partinin aday yoklaması ile ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sı
fatı ile, io partimin ilçe yönetim ıkurulunun göstereceği ilki parti temsilcisi de katılırlar. 

30 ncu madde gereğince yapılacak aday yoklamalarında, o seçim çevresinde seçime katılacağı 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan siyasî partilerin her biri için ayrı bir sandık 
ve kapalı hücre bulundurulur. Aday yoklamasının yapılacağı gün ve yer, ilçe seçim kurulunca 
tespit edilerek ımutaıt vasıtalarla ilân olunur ve ilgili siyasî partilere duyurulur. Siyasî partilerin 
aday yoklamaları ilçe seçim kurulunca yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(G-eçici Konıüsyonun kabul ettiği metin) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

Parti Seçmen Kütüğü : 

Madde 36. >— ıSiyasî partiler kemdi tüzük ve yöneitmelMerinle göre, aday yoklamasına katı
lacaklara ait seçmen kütüklerini, aday yoklamasından otuz gün önce düzenleyip ilçe seçim ku
rullarına (bildirmek zorundadırlar. 

Bu kütükler ilçe iseeim kurulları tarafından ilçe seçim ıkurulu başkanlığının ve ilgili partile
rin üçe yönetim kurulu başkanlıkları kapılarına asılarak yedi (gün ısüre ile ilân olunur. Kütükle
re, ilgili parti üyeleri tarafından yazı ile itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu tarafından 
parti (tüzük ve yönetmelikleri çerçevesi içerisinde incelenir; itiraz, üç gün içinde karara bağlanır; 
itiraz yerinde jgörülürse kütük düzeltilir; itiraz yerinde değilse reddolunur. Bu itirazların kabul 
veya reddine 'dair ilçe seçim kurulu kararları kesindir, itirazların kabulü ile boş kalan yerlere 
başkaları ikame ©diletmez. 

Kesinleşen (kütükler ilgili partinin ilçe ' yönetim kuruluna bildirilir. 
Aday yoklaması için değişik partilere aidolmak füzere düzenlenen ve •kesinleşmiş olan parti 

seçmen 'kütüklerinde aynı isimlere rastlandığı takdirde, o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini 
iliçe seçim kuruluna yazı ile bildirir. Bu bildiride bulunan kimsenin tercih etmediği siyasî partiler
le ilgisi kesilmiş lolur ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca bil
dirilir. ikinci fıkrada yazılı ısüre içerisinde yazılı başvurma yapılmazsa, bu kimsenin adı yazılı ol
duğu (bütün partilere aüt seçmen kütüklerinden silinir ye bu partilerin hepsinde üyelik sıfatı kal
kar ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurullarına, ilçe ıseçim kurulunca bildirilir. 

Aday Yoklamalarında Yasaklar ve Propaganda Kayıtlanması : 

Madde 37. — Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı 
ile açık hava toplantıları - örf ve âdete göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı solan top
lantıları tertiplenemez; duvar ilânı, el ilanı Ve diğer nevi matbualarla propaganda yapılamaz. 

il iSeçim Kurulu, ibedeli .seçim giderlerinden karşılanmak üzere her bir siyasî parti için, aday
ların 'veya parttilertin vereceği yazılı bilgileri esas alarak, adayların meslek ve sanat hayatlarında-
ki derece, başarı ve eserlerini ve memlekete ve partiye hizmetlerini gösterir ve vesikalık fotoğ
raflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayların soyadı alfabe sırasına göre ve yeteri kadar dü
zenlenecek olan bu matbualar adaylara eşit ısayıda dağıtılır ve sandık başlarına asılır. 

Aday adayları, mensup oldukları partinin programı, genel kongresinin ve yetkili organlarının 
kararları ile partinin seçim bildirisine aykırı millî, mahallî yahut meslekî çapta herhangi bir vaitte 
bulunamazlar ve türkçeden başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Aday adayları, aday yoklamasında oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar 
sağlama amacı güdemezler; aday yoklamasında oy kullanacakları etkileme maksadiyle meşru ve 
hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunamazlar. 

Müşahitler : 

Madde 38. — Aday yoklaması sırasında siyasî partilerin birer müşahidi kendi partilerine 
ait sandık 'baişı işlemlerini ıtakilbetmek üzere hazır bulunabilirler. Aday yoklamasında aday olan
lar, müşahit sıfatı ile sandık başında bulunamazlar. 

Kuruldaki parti temsilcisinin görevini yerine getirmemesi : 

Madde 39. — Aday yoklamasının yapılacağı gün oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy 
verme sırasında ilçe seçim kuruluna dahil siyasî parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hüküm
leri saklı kalmak üzere, yerine, siyasî partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün 
olmazsa, bu cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o ilçe seçim kurulunda sandık alanı çevresinde par-
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td seçmeni yeterliğine sahip ve okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim kurulu başkanının seçece
ği kimse ile tamamlanır. 

Oy pusulası : 

Madde 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu, sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy pusulası bulundurur. Oy pusulasının üzerinde, pusulaya yazılması zorunlu aday 
sayısına eşit adette sıra numarası alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra numaralarının hizasına bizzat el yazısıyle yazmaları 
şarttır. 

Partili seçmenin okuma - yazma bilmediğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmayan kurul üyesi tarafından tespit edilmesi takdirinde, kurul başkanı veya görevlendire
ceği partili olmayan kurul üyesi; partili seçmenle ve partili seçmen istediği veya yanında getirdiği 
takdirde, seçmen yeterliğini haiz bir şahısla birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul başkanı veya 
görevlendirmiş olduğu kurulun partili olmayan üyesi, önce, soyadları alfabetik sırasına göre düzen
lenen listeyi partili seçmen isterse, kendisine tam olarak okur ve ondan sonra partili seçmenin be
lirteceği adayın adını yine belirteceği sıra numarasının hizasına el yazısıyle yazar. 

Okuma - yazma bilmediği tespit edilen bir partili seçmene refakat eden kimse, başka bir partili 
seçmenin oy kullanması sırasında kapalı hücreye giremez. 

Sandık başına gelen partili seçmene, ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi 
özel filigranlı oy pusulasını, ilçe seçim kurulu başkanlığının mührü ile mühürledikten sonra ve
rir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gereken aday sayısının yarısından bir fazlası miktarınca aday 
adının oy pusulasına yazılması şarttır. Aday sayısının yarısı tamsayı değilse küsur dikkate alın
maz. Seçim çevresinde seçilecek aday sayısı iki olduğu takdirde bir aday adı yazılır. 

Oy pusulalarında gösterilen sayıdan daha az aday sayısının yazılı olduğu pusulalar muteber 
değildir. 

Oy pusulalarmdaki sıra numaralarının hizasına yasılmış olmayan fazla aday adları ve aynı hi
zaya birden fazla yazılmış olan fazla aday adlarından iîk yazılı olanından ısonra gelenler, hesaba 
katılmaz. 

Aday adayının kişiliğindon şüphe ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmış bulunan pusula
daki isimler geçerlidir. Kurulca okunamayan adlar hesaba katılmaz; ancak, bu takdirde, oy pu
sulası, gerektiğinden az sayıda ad ihtiva eden pusula gibi işlem görmez. 

Kimliğin tespiti : 

Madde 41. — Oy vermek, o aday yoklamasına katılmaya yetkili olduğunu belirten parti 'belge
sinin (gösterilmesiyle müımkündür. Bu belgeyi gösteremeyenlerden yahut belgenin sahibi olduğun
da tereddüt edilenlerden parti hüviyet cüzdanı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı ilstenefoUr. 
Ancak, İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile ilgili siyasî paritinlim bu kuruldaki temsilcileri seçmenim kim
liğinde dittifiaik 'öttükleri veyahut kendilerince tanınan o partiye mensup iki seçmen marifetiyle seç
menin 'kimliğini tespit leititiMeri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı (bulunan iseçmen oy kulla
nabilir. Bu ısuretle oy veren seçmenin imzasının yanına tanıklık yapanların adları ve İsimlikleri ya
zılır ve kendilerine imzalatılır. 

Oy vermeden önceki isler : 

Madde 42. — tlçe Seçim Kurulu önüne gelen seçmen, aday yoklamasına katılmaya yetkili oldu
ğunu gösterir parti 'belgesini başkana verir veya seçmen sıra numarasını başkana söyler ve kimil-
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ğini ispaJt eder. Daha ısonra, 26 ıKilsan 1961 fcarflhld ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakmdaki Kanunun 91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Muteber olmayan zarf ve pusulalar : 

Madde 44. — Aşağıda yazılı oy pusulaları muteber değildir : 
1. ilçe seçim kurulunca partili seçmene verilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim kurulu 

başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan başka zarfa konulmuş oy pusulaları; 
2. 40 ncı maddenin birinci bendinin birinci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Kuru

lunca bastırılmamış oy pusulaları; 
3. Üçe seçim kurulu başkanlığının mühürünü taşımayan oy pusulaları; 
4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş oy pusulaları; 
5. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla ilgili olmayan başka siyasî partilerin aday yoklaması 

adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy pusulaları ve aynı 
zarftan değişik partilere aidolarak çıkan oy pusulalarının tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adları taşıyan oy pusulalarının aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar tek pusula sayılır, 

Fayımın ilân ve sonueu : 

Madde 45. — Oyların sayımı ve sonuçlarının sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 26 Ni
san 1961 tarihi ve 298 sayilı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 
Kanunun 105 noi maddesi hükümleri, zikri geçen maiddenin 9 ncu bendi ile son fıkrası hardcolmak 
üzere, uygulanır. 

Her siyasî parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere aday yoklamasında aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamı rakam ve yazı ile 
belirtilir. Bu tutanak, ilgıÜM siyasî partinin temsilcisi ve Kurul Başkanı tarafından imzalanır. 

İtiraz halch, : 

Madde 46. — Kurulların veya Kurul Başkanlarının kesin olmayan kararlarına karşı ilgili si
yasî parti, o siyasî partiden aday yoklamasında aday olanlar yahut o siyasî partilerin teşkalat 
kademelerinin başkanlan veya vekilleri ile parti müşahitleri iitraz edebilirler. 

İl seçim. Inrrullarnula birleştirme : 

Madde 47. — İl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen evrakı ber siyasî parti için ayrı 
ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirmede il seçim çevresindeki : 

1. Partili seçmen sayısı; 
2. Oy kullanan partili seçmenlerin sayısı; 
3. itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy pusulala

rının sayısı; 
4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulalarının sayiii; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarının genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan heı birinin aldıkları oy sayısı; rakam ve yazı ila 

adayın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek 
Seçim Kuruluna gönderilir. Ancak parti adaylığına seçilenler belli olur olmaz, adları ve soyadları 
ve mensuboldukları siyasî parti, telgrafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut telsizle Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirilir. 
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Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı, o siyasî partinin 31 nci maddenin 2 nci fık
rasında yazılı organ veya kurulu tespit eder. 

Aday yoklamasının ve tutanağın iptali : 

Madde 50. — Adaylık tutanağına yapılan itraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdir
de, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Ku
rulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde aday yoklaması, aday yoklaması işlemleri sebebiyle iptaline karar verildi
ği takdirde, aday yoklaması yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 31 nci maddede 
yazılı organ veya kurul tarafından tespit edilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tuta
nakları iptal olunan adayların yerine, aday yoklamasında aldıkları oy sırasına göre sırada başta 
gelenlere tutanak verilir.. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için 
bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Bslli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, aday 
yoklaması ile ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Bu gibi itiraz ve şikâyetler 
üzerine başlamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile 
uygulanmaz. 

Gelir makbuzları : 

Madde 75. — Siyasî partilerin genel merkeplerinin ve teşkilât kademelerinin gelirleri parti 
merkez karar veya yönetim organınca bastırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kade
meleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıyla parti merkez karar veya yönetim organı
na karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlanyle dip koçanlarında aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz dip 
koçanlarının saklama süresi beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktariyle, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve makbuzu düzenleyenin 
imzası, makbuzda ve dip koçanda yer alır. 

Harcamada usul : 

Madde 76. — Parti genel merkezinin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kolların yapacakları 
harcamaların ve girişecekleri yükümlülüklerin sınırları, parti tüzüğünde veya yetkili kurumların 
kararlarında belirtilir, 

Siyasî partilerin harcamalarına ilişkin müspit evrak 5 yıl süreyle saklanır. 
ikiyüzelli liraya kadar (ikiyüzelli lira dâhil) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir 

belgeyle tevsik edilmesi zorunlu değildir. Ancak, bütün harcamaların yetkili yönetim organının 
kararına dayanması şarttır. Şu kadar M, yetkili kurulca tasdik leidilen bütçede öngörülmüş har
camalar için, ödenekleri sının içinde kalmak şartıyle, ayrıca karar alınması gerekmez. 

Siyasî partilerin teşkilât kademelerinin ve yardımcı kollarını malî bakımdan iç denetimlerinin 
nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilir. 

Malî sorumluluk : 

Madde 77. — Siyasî partilerin j^apacakları harcamalar, bağıtlar ve girişecekleri yükümlü
lükler; genel merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına ve ilçelerde de 
ilçe yönetim kurulu adına yapılır. 
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Siyasî partilerin genel merkezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teşkilât kademeleri 
ve yardımcı kollar tarafından parti tüzelkişiliği adına bağı ta girişilmesine ve yüküm yüklenil-
mesine Oişkin (esaslar, mierkez !karar veya yönelim organınca tespit olunur. Bu esaslara aykırı 
olarak yahut siyasî partilerin tüzüklerine göre, merkez karar veya yönetim organınca önceden 
yazılı yetki verilmediği veya sonradan bir kararla tasdik edilmediği takdirde, partinin teşkilâ/t 
kademelerinin ve yardımcı kollarının giriştikleri bağıt ve yükümlülüklerden dolayı, parti tüzel
kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz, (merkez karar veya yönetim organı veya gonel başkan 
veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipte bulunulamaz. Bu takdirde sorumluluk, bağıta girişen 
veya yükümü yüklenen kişi veya kişilere aittir. 

Parti kesiııhesal)} : 

Madde 79. — Siyasî partilerin genel merkezi a rine ait kesinhesaplar genel kongrece ve her teş
kilât kademesinin kesinhesabı da., kendi kongresince karara bağlanır. 

Gelir re gülerleri bildirme : 

Madde 80. — Siyasî partilerin genel merkezleri, genel kongrelerine sundukları kesinhesabm 
tasdikli bir örneğini, genel kongrenin bu konuda aldığı kararın tasdikli örneği ile birlikte ve ge
nel kongrelerinin bitiminden İtibaren en çok iki ay içinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ver
mek zorundadırlar, 

Ananasa. İlahi; eme sin in incelemesi : 

Madde 82. — Anayasa Mahkemesi; kesinhesapların alınmasından başlayarak bir yıl içinde 
kendisine verilen bilgilerin tevsikini ilgili siyasî partilerden her zaman istiyebilir ve gerekli gö
rürse evrak üzerinde İnceleme yapar; siyasî partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında doğru
dan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği bir naip eliyle yahut Cumhuriyet Başsavcı
lığı vasıtasıyle inceleme ve araştırmalar yapabilir. Ve bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulun
mayan ve yeminli bilirkişi görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin tomsilcisinden yazılı mütalâa istiyebilir. Gerekli 
görürse onları sözlü olarak da dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî partinin gelir ve giderle
rinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında ve kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler 
dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

Aday yoklamalarında yasaklara ve propaganda kay ulanmasına karsı hareket : 

Madde 122. — Aday yoklamalarında 37 nci maddendın bir, iki ve üçüncü fıkralarına aykırı 
olarak propaganda yapanlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aday yoklamalarında 37 nci maddenin son fıkrasına aylan harekette »bulunanlar hakkında; 
fiil, daha ağır ıbir cezayı veya 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Teanel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 152 nci maddesindeki cezayı gerektirmediği takdimde, üç 
aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. 

Cumhuriyet .Senatosu CS. Sayısı : ?M) 



— 17 — 

(Geçici Komifey anını kabul ettdğ'i metin) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 



— 18 — 

(Millet Meclisinin kaibul ettiği metin) 

Malî incelemede bilgi verilmemesi : 

Madde 125. — 82 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engtelleyen parti 
sorumluları ile aynı madde gereğince istenen bilgileri kasten vermeyen parti sorumluları hakkın
da, 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — 13 . 7 .1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 71 nci maddesinin 
2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yukardaki fıkranın dışında kalan gerçek voya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye 
aynı yıl içerisinde yirmibeşbin liradan fazla kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya ba
ğışların bağışjta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen 
makbuzda açıkça belirtilmesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış 
kabul edilemez. 

Kaldırılan hükümler ; 

MADDE 3. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 34 ncü maddesi; 
65 nci maddesinin 1 nci fıkrası 3 numaralı bendinde yazılı «önseçime veya» ibaresi ile 66 nci 
maddesinin 2 numaralı bendinin 4 ncü fıkrasında yazılı «ve önseçim» ve «veya önseçim» ibareleri 
ile Sİ nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan ve 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 128 nci maddesi ile tümü, 14.7.1965 tarih ve 656 sayılı Kanunla 
da 1 nci fıkrası değiştirilen, 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Siyasî partilerin adaylarını tespit etmeleri : 

Madde 15. — Siyasî partiler, aday tespitlerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını demokratik 
kurallara uygun ve kendi tüzük ve yönefeneMdıeri dairesinde, seçim kurullarının denetimimde ya
pılacak aday yoklamasında, oy verme gününden önceki kırkikinci gün tespit ederler. 

Siyasî partilerdin yeftlkü organ veya Ikurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların 
sırasının (tespit edilmesi konusunda, kanun ile parti tüzük ve yönetmeiMerinde yer alan hü
kümler saklıdır. 

MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun birinci «maddesinin birinci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve Ö04 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince, Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 14.7.1965 tarih ve 656 
sayılı Kanunla 1 nci fıkrası değiştirilen, 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylar için müracaat : 

Madde 19. — Milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden önceki otuzyedinci gün saat 
17,00'ye (kadar müracaat ısdün*. 

Bir seçimde (bağımsız aday olarak müracaat edenlerin, daha önce aynı seçim için herhangi bdr 
siyasî partiden aday oklamasına katılmamış olması gereklidir. 

MillieıtJveMlilği (adaylığı için yapılacak müracaat, adaym, milletvekili seçilmek istediği çevre
nin ti tSeçim. Kurulu Başkanlığına, bu kanunun adaylik için aradığı işart ve vasıfları haiz oldu-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Geçici Konıilsyoıımn kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi imetninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmişıtir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ğumu [belirten bir yazı ile yapılır. Kurul Başkanlığı, müraoaaltuı alındığına dair bir belge verdir, 
müracaatı dfliân eder ve derhal Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. 

Siyasî Partiler tarafından müracaat, seçime katılacakları çevrelere aiit aday listelerimin, ge
nel merkezleri tarafından, yukardaki süre içinde Yüksek Seçiim Kuruluna akndı belgesi karşılı
ğımda verilmesi suretiyle yapılır, 

Yüksek Seçim Kurulu, bunları (derhal il seçim kurullarına bildirir. Yüksek Seçim Kurulu bütün 
müracaatları, il seçim kurulları da kendi çevrelerine aidolanları, alışılmış araçlarla, geçici olarak 
ilân ederler, 

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayıfh MMeıfeveMli iSeçümd Kamıumumıum, 17 Nisam 
1964 tarihli ve 447 sayıHı Kanunun 1 nci nuaddesMin 1 mei bendi Sile değişjtariknliş oton ve 24 Mayıs 
1961 tarihli ve 304 sayıllı Cumlhuriyet Senatosu' üyalierinim Seçimi Kanununun 1 nci mıaddeısi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu üyelerimin seçimimde de uyg-ulamam ye 13 . 2 . 1963 tarih ve 533 sia-
yılı Kanunun 11 nci maddesi ile kaldırılmış bulunan 25 nci maddesi yerime, aşağıdaki mıaddıe, 
25 Mayıs 1901 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili geçimi Kanununa, 25 nci mıadde olarak eklen
miştir : 

Tercih oyu '> 

Madde 25, — Seçmen, dilerse birleşik oy pusulası üzerimde, oyunu kuiKlamdığı partinin listesin
de yazılı adaylardan istediği (ksişiflıer hakkımda tercibM, aşağıdaki esaslar dalirelsinde belirteibdlllk*. 

İSeçmen tercih hakkını kullanıp kullanmamakta serbestjtir. Ancak; seçmem^ bu fijereilh hakkımı 
kullanmak İsterse, birleşik oy pusulası üzerimde adları yaMı iadaylardan : 

a) ÎM aday bulunJam seçiim çevrelerimde bir aday için, 
b) Üç ve dört aday bulunam ıseçüm çevreilieriimde iki aiday için, 
c) Beş ve altı /aday (bulunan seçim çevrelerinde üç aday için, 
d) Yedi, sekiz, dokuz ve on iaday bulunan saçım çevrelerimde dört aiday için, 
e) Ombir, oniM, onüç, ondört ve onbeş aday bulunam seçiim çevrelerimde beş İaday içim, 
f) Onaüıtı, omyedi, onisekiız, ondofcuz ve yirmi aday butoan seçim çevreDertimde altı aday için, 
g) Yirmibir, yirmiiiki, yirmdıüç, yirmidört ve yirtmibeş aday bulunam seçiim çevrelerinde yedi 

aday için, 
h) Yinmiaıîtı ve daha yukarı .adayı ©lam seçim çevrelerimde, sekiz iaday içim bu (tercihini kul

lanması aorunluıdur. 
Seçmen tercihimi kullanmak istediği adayları, birleşik oy pusulasında oyunu kullandığı siyasî 

parti İşteşimde yazık aday adlarının hizasında/ bulunan dör!tgen içine (X) işaretimi koymak su
retiyle belirtir. 

Yüksek -Seçim Kurulunca bastırılan birleşik oy pusulialarının, seçmem tarafimdaaı kolaylıkla oku
nabilecek biir yerime, ıseçmemüm tercdh IbaMcmı kullanıp fcuHammammkta serbest Olduğu ve bu hak
kını ıkulamıdığı takdirde, o ü seçim çevresinde kaç aiday içim tercih işaretimi (kullanabileceği, be
lirtilmiş olur. 

MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendiyle değiştirilmiş olan 24 Mayıs 
1981 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 13 . 2 .1965 
tarih ve 533 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunan 26 ncı maddesi ye
rine, aşağıdaki madde, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa, 26 ncı 
madde olarak eklenmiştir : 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 300) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 309) 
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(Millet Mıeclisiniın kabul ettiği metin) 

Geçerli olan ve olmayan tercih işaretleri : 

«Madde 26. — Dörtgenler dışına konulan ve hangi isim hizasında konulduğu belli olmayan 
tercih işaretleri ile, yukardaki maddede gösterilen sayılardan eksik veya fazla olan tercih işaretle
ri geçersiz sayılır. Ve birleşik oy pusulası tercihsiz oy pusulası olarak dikkate alınır. 

Seçmen hangi partiye oy vermiş ise, tercihini ancak o partinin adayları için belirtebilir. Bunun 
dışındaki tercih işaretleri geçersiz sayılır ve bu gibi birleşik oy pusulaları, tercihsiz oy pusulası ola
rak işlem görür. 

Birleşik oy pusulasında, bu maddeye aj^kırı olarak kullanılan tercih işaretleri dikkate alınmaz. 
Ancak birleşik oy pusulası kanuna uygun olarak basılmış «Evet» mührünü taşıyorsa, tercihsiz oy 
pusulası gibi işlem görür. 

MADDE 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan ve 24 Mayıs 1861 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde de uygulanan ve 13 .2 .1965 tarih ve 533 sayılı Kanunun 
11 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olan 31 nci maddesinin 7 nci bendi yerine, aşağıdaki iba
re, 7 nci bent olarak, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 31 nei 
maddesine eklenmiştir : 

7. Siyasî parti adaylarından her birine verilmiş bulunan tercih işaretinin sayısını, 

MADDE 9. — 20 . 3 . 1968 tarih ve 1036 Isayılı Kanruınüa 25 Mayıs 1961 tarih ve 308 sayılı Mül-
Mvekiıîü (Seçimi Kanununa eklenen ve Culmhıurûyeİ!; Senatosu üyeferülnin ıseçfiimffioidle de uygulanan 
33 nlcü madde aşağıdaki şakide Idöğiştıiıriillmıiştir: 

Siyasî parti adaylarından seçilenlerin tespiti : 

Madde 33. — Siyasî parti adaylarından seçüenler laşağıdafkü sekilide tespit edilir : 
A) Yüksek Ssçiim Kuruluna verilen. aday Elistslerünldeki ısura, seçimlerde siyasî parlfcmı ka-

zamduiklaın Imillı&tvielknfaferüîuiin1 isıırajsınnn teıspiltinıe esas olur. Ancak, 32 nei m&ddıe gtereğüaıoe her 
parâinca 'kazandığı niiilistveMİIiği isayısı tespit edildükfen sonra, Iher paor'ti Mn <ayn aiyrı odınaik üze
re Yüksek Seçim Kurulunca örneği tespit edilecek cetvele, 

1. Adayların adları, birleşik ioy pusulasında her partinin aday listesindeki sıraya göre aüıtalta 
yazılır. 

2. Her adayın isminin hizasına aldığı geçerli tercih işaretlerinin toplamı yazılar. 
3. Adayların, adları hizasındaki geçerli tercih işaretlerimin (toplamı, aşağıida gösterilen ctnrik-

taröara uteaiıadıgı Itakdirde, o adayın topladığı tercih işaretleri dikkate ahnımaz. 
4. Adayların adları hizasındaki geçerli tercih işaretlerini toplamı, adayın listesinde bulunduğu 

siyasî partiye o seçim çevresinde verilmiş bulunan geçerli oyların, 
a) iki, üç, dört ve beş milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde yarısına, 
b) Altı, yedi, sekiz, dokuz ve on milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde üçte birine, 
c) Onbir, oniki, onüç, ondört ve onbeş milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde dörtte birine, 
d) Onaltı, onyedi, onsekiz, ondokuz ve yirmi milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde beşte bi

rine, 
e) Yirmibir ve daha çok milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde altıda birine, 

Veya daha fazlasına ulaştığı takdirde bu miktar tercih işaretini almış bulunan adayların ad
ları, her parti için ayrı ayrı ve aldıkları geçerli tercih işaretleri toplamlarının büyüklük sıraları
na göre ayrı bir sütuna yazılır. Şu kadarki, bir adayın aldığı geçerli tercih işaretlerinin toplamı 
beşbinden az ise, tercih işaretleri dikkate alınmaz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 300) 
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(Cieçici Komiteyonmı kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — MHet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Millet Mıeelisinin kabul ettiği nıeitiıı) 

Bu yazım sırasında, 13 .7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31 nci maddesinin 
2 nci fıkrası gereğince siyasî partilerin yetkili organ ve kurullarınca gösterilen adaylar, tercih işa
reti almamış veya yukarıda gösterilen miktarlardan az almış olmalarına bakılmaksızın birleşik oy 
pusulasında o siyasî parti- listesinde mevcut sıralarını aynen muhafaza ederler. Şu kadar ki, bu 
adayların aldıkları geçerli tercih işaretlerinin toplamı yukarıda gösterilen miktara ulaştığı takdir
de, bunlar da, aldıkları tercih işaretlerinin büyüklük sırasına göre, bir önceki fıkra gereğince dü
zenlenen cetvele dahil edilirler. 

Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 ncimadde gereğince partilere düşen milletvekilliği 
sayısı kadar milletvekili bu madde gereğince düzenlenen listenin son sütununun başından itiba
ren sayılmak sureti ile seçilmiş sayılır. 

B) Bu İşlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
il seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim 

çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına as
tırır. 

MADDE 10. — 126 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı SeçimMIn temel hükümleri ve seçmen külbüJk-
leri hakkımldaki Kanunun 52 ve 54 aıcü »maddeleri aşağıdaki şteküüde ıdeğiştiriiilmiştTr : 

Radyolarla propaganda : 

Madde 52, — Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere, seçimlere katılan siyasî 
partiler, oy verme gününden önceki 12 nci günden İtibaren oy verme igünündıen iönoeH gün saat 
18,00'e Ikadar radyolarla (propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmalardan ÜM 20 dakikayı ve (bundan sonrakileri ıgünde 10 dakikayı iaşamaz. 
Siyasî partiler radyolarda ilk konuşmalarında seçim beyannamelerini feah ©deriler. 
Radyo konuşmaları Türkiye'deki bütün radyo postalarıyle ayni zamanda yayınlanir. 
Radyolarda yayınlanacak propaganda konuşmalarının (hergün hangi ısaatite, hangi parti adına 

yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları tarafından haber yayınları sırasında, 'önceden duyu
rulur. 

Radyolarda yapılacak propaganda yayınlarınin, Anayasa ilkelerine uygun, itam (bir (tarafsız
lık ve leşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu sille Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
tarafından sağlanır. 

Bu kanunun 183 ncü maddesi uyarınca mutemetlere verilen avans militan, gerekli ve gecik
mesinde sakınca olan hallerde, il veya ilçe seçim kurulu başkanının tasvibi ile onbeşbin liraya ka
dar çıkarılabilir. 

Yayın zamanının tespiti : 

Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, Radyolarda yayın için (müracaat eden partiler fara
şında, (bunların birer t-emsilcilsi ile, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu temsildlerinin önünde 
ad çekerek, yayın zaman ve sıralarını taydm ©der. Bu ad çekme, oy verme (gününden fen az 20 gün 
önce yapılır. Radyo yayınlarının (başlangıç ısaati, partilerin sayısı ve ten uygun dinleme imkânları 
gözönüne (alınarak Yüksek İSeçim Kurulunca kararlaştırılır. Radyo yayınları en geç saat 21,30'a 
kadar devam eder, 

MADDE 11. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 59 ncu maddesine 
aşağıdaki flkra eklenmiştir : 

Şu kadar M; parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için ilânın gazete fiüe yapıl
ması ışartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve yeter (sayının (sağlanamadığı hallerde 
1 nci ve 2 nci toplantı arasındaki süreyi de azaltabilecek bir şekilde tespit leder. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Geçici Konıilsyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 10. —- Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği met in) 

MADDE 12. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayıl! ı/Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki 6 ve 
7 inci Creçici (maddeler leklenm'iştir : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yayınlandığı tarihte mevcut -olan siyasi partiler, bu ka
nunun yayımlanmasından başlayarak bir ay içinde tiimık ve yön etm eliklerinin, aday yoklamasına 
ilişkin hükümlerini imerkez (karar veya İmerkez yönetim organlarının kararı ile düzenlerler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte imevcut siyasî partilerin geçmiş 
yıllara ait gelir ve giderlerini bildirmelerinde ve Anayasa Mahkemesince henüz intacedilmeaniş bu
lunan malî denetimlerine ilişkin işlemlerde de bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — !Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Sayısı •ötıD ı 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14, — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 309) 





Toplantı * 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
oiıanan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 

Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2 /682; C. Senatosu : 2 /61) 
(Hot : M, M'eelisi S. Sayısı : 739'a 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 .6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5841 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21,122 . 6 .1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülereik işa-
rî layla ''kabul edilen, '5434 (sayılı !T. C Emekli 'Sandığı 'Kanununa geçici bir »madde eklenmesi ihak-
kmda kanun itekil'fi, 'dosyası ile 'birlikte sunulnııujtıır. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet 'Meclisi Başkanı 

Xot : Bu teklif 17 . 5 . 1972 tarihinde Başkanlık;^ ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 22 . 6 . 1073 tarihli 131 nci Birleşi'nıinde öncelik :-c ivedilikle .•••/örilşillerek kabul edilmişti)-. (Millet 
MccUsi Si. Sayısı : 739'a 1 nci ek) 

Geçici Konıkyön rapora 

Cumhuriyet Scneıtosu 
Geçici Komisyonu 25 . 6 . 1973 

Esas No. : 2/61 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21, 22 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabi l edilen, (5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir- madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi) Komisyonumuzun 25 . 6 . 1973 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere 
olundu. 

Teklifin genel gerekçesinde t af silen 'bildirilen hususlar Komisyonumuzca de aynen benimsenmiş 
olduğundan mezkûr kanun teklifinin Millet Meclr-i ("İenel Kurulunca, kaimi edilen şekliyle aynen ka
bulü ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi karara bağlanmıştır. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yük* jk Başkanlığa saygıylesunulur. 

Başkan Kâtip Bu raporda sözcü 
Edirno Ankara Manisa Muğla 

N, Ergendi Y. Kök er O. Siler san İ. Karaöz 

Balıkeyir Balıkesir Kontenjan Grubu Tabiî Üye 
M. Güler N. Sarhceüı S. Babüvoğlu M. Özgüneş 
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MİLLET1 .MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir onadde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekü'Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — a) 2 . 8 . 1 9 6 0 M h l ile 3 Kasım 1961 tarihi arasında 2 . 8 . 1960 terriMi 
ve 4£ ısayıH Kanunun /geçildi maddelerine îğöre öjsftekleıli üzerine veye re^sen emekliye ısevk edilmiş 
bulunan 'subay ve askerî imieımurların îbağlanan (aylıkları, emetalliye ayrıldıkları terüh ffîbe S . 9 . 1971 
tarihi arasındaki sürenin (her üç (yılı (bir dereceye yükseltilmek ve artan yılar kaideme ilerletmesinde 
sayılmak suretiyle diMtifflr. 

b) Bunlardan 5434 ısaiyılı 'Kanun bükümlerine göre görev almış (olanlara 'emekli iollduklann'da 
bu kanun 'hükümlerii uygulanır. 

c) (b) fıkrası (dışımda kalanların 1(30) yıldan noksan hilamet küreleri emekliye (sevk (edildikleri 
tarihlerldetoi görev (aylıkları üzerinden ve to tariihlerdeki ^borçlanma esaslarına göre, 'T. €. (Emekli 
Sandığınca borçlandırılır. 

Bu (borçlanma, iCgililer la'dına (borcun (tahakkuk ettirildiği (tarihi ItakSiibeiden ay /başından öjtilbaren 
aylaklarından % 10 kesilmek suretimle tahsil (olunur. 

Borçlandırılacak (olanların ıbu isürelerle (blirlilkte hdizlmet isüresi toplanır. (30) yılla. (geçemez. 

d) Bunlardan 'ölenlerin dul ve yeüimleri fhakkında Via yukarıdaki hükümler uygulanır. 

e) Bunlara, geçmiş (süreler îçin (görev ve emekli aylıkları ile emekli tükralmJiyelsi farkları 'öden
mez. 

MADDE 2. — Bu (kanun 8 (Haziran 1972 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu (yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 310) 



GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun ieklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci > maddeci aynen kaJbul ıddiUkniştiır. 

GrEÇÎCi MADDE — IMillöt 'Mec'lfei ımeftninin Geçici Maiddesî aynen kaJbııl 'edilmişjtito*. 

MADDE 2. — IMüllet Meclisi metninin 2 nci maddesi u'ynen katoul edilm%tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aiynen ikaJbul »edilmiştir. 

Cumhuriyet SAnato=5u (S. Sayısı : 310) 





Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 1 1 

1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî ve 
İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/825; 

C. Senatosu : 1/229) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 904) 

Millet 3Ieclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7657 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla kalbul edilen 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 38 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun tasarıısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 4 . 1973 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edıtvıiş ve Genel Ku
rulun 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle körü§ülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 901) 

Geçici Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu. 25 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/229 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 36 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 . 6 . 1973 tarihli ve 
7657 sayılı yazıları ile, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosu
nun 25 . 6 . 1973 tarihli 77 nci Birleşiminde, İçişleri, Malî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3'er üye alınmak sureti ile kurulan Geçici Komisyonumuz, 48 saatlik bekleme sü
resine tabi kılınmaksızın gündeme alınmasına ilişkin İçtüzük uyarınca verilen önergenin kabulü 
ile görüşme konusu edilmiş, Türkiye Elektrik Kurumu temsilcileri de hazır bulunduğu halde ince
lenmiştir. 
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I - Tasarı, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan akaryakıtlar (petrol ve müştakları ile 
Fuel - Oil, mazot, motorin ve benzin dâhil) hakkında 5257 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi hük
mü ile 4109 sayılı Kanunun 4/a bendi hükmünün uygulanmamasını öngörmektedir. 

5237 sayılı Kanunini 30 ncu maddesinde tüketim gayesi ile ibâzı akaryakıt nevileri satışı vergi
lendirilmesine rağmen, muhtelif malî kaza mercilerinde hükümde belirtilmeyen durumlar da ka
nun kapsamında mütalâa edilerek rafinelerin bulunduğu belediyelerin resim alacaklısı olduğu iç
tihadı yerleşmiş bulunmaktadır. Akaryakıt satışı buralardan yapıldığı cihetle Mersin. Aliağa, Ya
rımca '"belediyeleri tarafından resim ve pay tahsili yapılmaktadır. 

Diğer tarafdan 1312 sayılı Türkiye Eletirik Kurumu Kanununun 3 ncü maddesiyle yurdun ih
tiyacı 'bulunan elektriğin üretim, iletim dağıtım ve ticaretini yapmak tekeli adı geçen kuruma 
verilmiş, (bu 'tedvin gerekçesi de yurdun ihtiyacı bulunan bol ve güvenilir elektrik enerjisini sü
ratle sağlamak, :bu arada köy elektriklenmesini de tahakkuk ettirmek olmuştur. Ancak 5237 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ve 4109 sayılı Kanunun 4/a bendi hükümleriyle kurumun ödediği 
Kğ. Sbaşma 3 Krş. resim pay Fuel - Oil ile enerji üreten santrallardaki enerji maliyetini hissedilir 
şekilde artırmakta olup, kurumun ucuz ve bol enerji üretimi çabalarına mâni olmaktadır. Ayrı
ca kurumun enerji dalında ve kısa zamana sığdırılmış yatırımların tahakkukunda yıllık 40 - 50 
milyon TL. tutarında finansman mahrumiyeti meydana gelmektedir. 

Bu durumda 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesinde belirtilen Akaryakıt 
İstihlâk Resmî ile asker ailelerine yardım payı hakkında Türkiye Elektrik Kurumuna muafiyet 
tanınması yolunda bir fıkra ilâvesi zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunluluğu gözeten Komisyonu
muz tasarıyı benimsemiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca ela aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Balıkesir Ordu 

M. N. Er geneli M. Güler B. S. Baykal 

Gaziantep Sinop Çanakkale 
S. Tanyeri A. înebeyli Z. Termen 

Toplantıya katıldı Toplantıda bulunamadı 

K. Maraş Kara Tabiî Üye 
A. Karakucak Söz hakkım mahfuzdur S. O'Kan 

Muhalifim Toplantıda bulunamadı 
M. Hazer 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 311) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1312 myılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanu
nunun 36 ma maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 . 7 . 1970 gün ve 1312 
sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 
36 ııcı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Bu fıkra Çukurova Elektrik A.Ş. için de uy
gulanır : 

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan akar
yakıtlar (petrol ve müştakları ile Fuel - Oil, 
mazot, motorin ve benzin dahil) hakkında 
5237 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi hükmü 
ile 4109 sayılı Kanunun 4/a bendi hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı talihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1312 sayılı Türkiye '^Elektrik Kurumu Kanunu
nun 36 ncı maddesine bir fıkra .eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi Komsiyonumuzea da aynen kabul edil
miştir. 

•>•- >^o<( 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 311) 





Toplantı: 12 A l A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı Ö\ A 

2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılına ertelenmiş 
bulunan Mahallî İdare Seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/838; C. Senatosu : 1/230) 

(Nsot : M. Meclisi S. Sayısı : 1928) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7903 

CUMHURİYET (SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet; Meclisinin 21 . 6 . 1973 toröhlS; 131 nci BMeşimdaıde öncelik ve ivedilkLe görüşülerek 
işarî oyla kabul leidilen, 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma «rMenmüiş bulunan 
Mahallî idare Seçimlerinin yenidıen düzenlennııesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile biMakte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclîsi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 5 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 928) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu, 25 . 6 . 1973 
Esas No. : 1/230 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Haziran 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarî oyla kabul edilen, 2 Mart 1972 gün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yılma ertelenmiş bulu
nan Mahallî İdare Seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 23 Haziran 1973 tarihli ve 7908 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlı* 
ğma gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 25 Haziran 1973 tarihli 77 nci Birleşiminde Ana
yasa ve Adalet ve İçişleri ile Bütçe ve Plân komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 25 Haziran 1973 



tarihli Birleşiminde İçtüzüğün vermiş olduğu yetkiden faydalanılarak 48 saatlik bekleme süresine 
tabi kılmmaksızm görüşmelere konu kılınmasına dair önergenin kabulü üzerine gündeme alma-
raik İçişleri ve Adalet Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olnumııştur. 

I - Tasarı, 2 Mart 1972 tarihli ve 1569 sayılı Kanunla 1970 yılma ertelenen mahallî idare se
çimlerinin başlangıç tarihlerinin, oy verme günleri ile oy verme işlemlerinin düzenlenmesini ön
görmektedir. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, mahalli idare seçimlerine ilişkin mevzuat 
uyarınca 4 Haziran 1972 tarihinde yapılması gereken belediye meclisi üyeleri ve belediye başkan
ları, il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri ile mahalle muhtar ve ihti
yar heyetleri seçimleri, içinde bulunulan şartlar nedeni ve seçmenleri sık sık sandık başına gö
türmenin yaratacağı sakıncaları önleme gerekçesi ile 2 Mart 1972 tarihli ve 1569 saydı Kanunla 
1973 yılına ertelenmişti. 

1973 yılında başarılacak Millet Meclisi genel ve Cumhuriyet Senatosu üçtebir yenileme seçim
leri ile normal demokratik rejime geçiş gerçekleştirilirken, mahallî idare seçimlerinin de ya
pılması, normal demokratik rejimin zorunlu bir uygulaması ve sözü edilen 1569 sayılı Kanunun 
emredici hükmü telâkki edilmesi suretiyle tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. geçici madde 1. 2, 3, 8 ve 9 ucu maddeleri Ko
misyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının normal demokratik düzene geçişi sağlayıcı mahiyeti ve daha önce konulmuş 
bir kanunun emredici hükmünü yerine getirici hüviyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Sözcü 
Balıkesir 

X. Demirci 

Kâtip 
Hakkâri 

W Sculıan 

Bursa 
8. Kayalar 

Ankara 
T. Kapanh 

Zonguldak -
Söz hakkını saklıdır 

.1/. A, Pesti1 d 

Ağrı 
1 ııci nıaddye muhalifim 

S. Türkmen 

Edirne 
M. X. Ergendi 

Kocaeli 
L. TokoâJu 

Tabiî Üy 
Söz hakkımı saklıdır 

31. Özgün eş 

Malatya 
X. Ak yurt 

Cumhurbaşkanınca S. t" 
S. Bfdüroülu 

Adana 
Söz hakkım saklıdır. 

Ir. Mete 

Tabii Üye 
S. O'Kan 

Tekirdağ 
C. Tarlan 

Topla ntid a bu! una; s i a;! ı. 

Cumhuriyet. Senatosu 'S. Sayısı : 312; 
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MİLLET "MECLİSİNİN KABUL | 

ETTİĞİ METİN \ 

2 Mu;d 1972 yün ıc lö(>9 sayılı Kanında 1978 yi- \ 
Inıa crldenmiş bulunan Mahallî İdare seçimleri- j 
nin yeniden daıeııh:'nm<siltall'inda lianun tasarısı \ 

i 

MADDE !. — 2 . :} . 1972 tarih ve 1ÖM) sa- J 
yılı Kanunla 197o yılına ertelenmiş bulunan h-e- [ 
lcdiye meclisi ü v h r i ve belediye başkanlar;, j 
il genel meclisi üyeleri, köy muhtar ve ihtiyar j 
meclisi üyeleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimleri H Aralık 1970' Pazar günü ya- j 
pıb.r. | 

31 ADÎ)E 2, — Dirine! maddede sözü »-ecen 
se(;imlerin başlan < ve tarihi 1. Kasım İ07-'> günü
dür, i 

.MADDE '•}. — Siyasî partiler, belediye mec
lisi üyelikleri, belediye başkanlıkları ve il genel 
meclisi üyelikleri seçimlerinde gösterecekleri 
adayları kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre 
tespit ederler. 

MADDE 4. — Gerek siyasî partilerin gerek
se bağımsızların adaylık konusunda yetkili secini j 
kurullarına başvurmaları zorunlu olan tarih ve 
bu başvurmanın ne suretle yapılacağı Yüksek 
Seçim Kurulunca kararla Mrdarak ilân olunur. 

MADDE 5. Bir kimse, belirli bir tarihte 
yapılan seçimlerden yalnız biri için. belli bir se- j 
çim çevresinden adaylığını koyabilir. 

Belirli bir tarihte yapılacak seçimlere siyasî 
parti adayı olarak katılan kimse, ancak bir si
yasî partiden, belirli bir seçim için ve belli bir 
çevreden aday gösterilebilir. I 

Bir siyasî partiye ati aylık için başvuran kim
se bu partiden yoklamaya katıldıktan sonra, ba- j 
ğ un s iz aday olarak seçimlere giremez. 

MADDE G. — Seçim sonuçlarına veya seçi
len kişilere karşı yapılacak itirazlar üzerine ve
ya re'sen yetkili secim kurullarınca, her ne se
beple. olursa olsun, seçimlerin yahut seçim tu
tanaklarının iptaline karar verilmesi hallerinde, 
iptal olunan seçim yenilenir veya bu suretle hâ
sıl olacak boşalmalar, bu yerler için yapılacak 
yeni seçimle doldurulur. 

MADDE 7. —• Bu kanunun uygulanması se
bebiyle tespit edilen seçim tarihine göre hâsıl 
olacak boşluklar ve bu seçimlere ait istifa, aday- j 

Cumhuriyet Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2 'Mart 1972 yün ve 1569 sayılı Kanunla 1973 yı
lına ertelenmiş bulanan Mahallî İdare seçimleri
nin yeniden düzenlenmesi haldanda kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 imi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin "! ncii 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Millet Meclisi metninin 1 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE C. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen-kabul edilmiştir. 

MADDE t. — Millet Meclisi metninin 7 ııci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 312) 



('Millet Meclisinin kaflbul ettiği metin) 

lığa başvurma, yoklama, adayların geçici ve ke
sin ilânı, itiraz, karar, propaganda ve seçim ya
sakları gibi bilumum seçim işleri ve süreleri 
Yüksek Seçim Kurulunun alacağı ilke kararları 
ile düzenlenir. 

Ancak bu konularda tespit edilecek tarihle
rin başlangıcı 1 Kasım 1973'ten önce olmaz. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediye meclisleri
nin Ekim 1973 de yapmaları gereken toplantı
ları, bu kanuna göre yapılacak seçimlerden son
ra olmak üzere, Aralık 1973 ayma ertelenmiş
tir. Aralık 1973 de yapılacak toplantı bu yıla 
münhasır olmak kaydıyle dönem başı toplantı
sı sayılarak Belediye Kanununun 58, 77 ve 93/1 
nci maddesinde söz konusu Meclis Başkanvekil-
leri, seçilmiş encümen üyeleri ve Belediye Baş-
kanvekilleri seçimleri bu toplantıda yapılır. 

Bu suretle seçilenlerin görev süreleri, beledi
ye meclislerinin normal toplantı dönemi başı 
olan Haziran ayı toplantısına kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İnfisah etmiş olan ve 
seçimi takarrür eden belediye; meclisi üyeleri se
çimleri de 9 Aralık mahallî seçimlerin yapılaca
ğı güne ertelenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanun hükümleri
ne göre yapılacak seçimlerde seçilmiş olan kim
selerin görev süreleri, kendi kanunlarında yer 
alan esaslar uyarınca 1977 yılı Haziran ayında 
yapılacak mahallî seçimlere kadar devam eder. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

. , . > • • 
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I (Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metni
nin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni
nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metni
nin geçici 3 ııcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî 
haklarının düşürülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /641; C. Senatosu : 2 /62) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 919) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8121 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKALIĞINA 

Milltit Meclisinin 21 . '6 . 1973 tarihli 131 nci BMesiminide löncelük ve ivedilkle görüşülerek 
işarı oyla kalbul fsdOen, bâ-a orman, suçlarının af ima ve (bunlardan imütevellit idare şahlsî hakları
nın düşürülmesine İdair kanun teklifi, -dosyası ile birlıMıe i^unulmuşıtur. 

Saygılanımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif -8 . 3 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21 . 6 . 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. dayısı : 919) 

Anayasa 'Ve Adalat Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet l 25 . 6 . 1973 

Komisyonu 
Esas No. : 2/62 
Karar No. : 52 

Yife ik Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 Haziran 1973 tarihli 131 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarı oyla kabul edilen, bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsî hak
larının düşürülmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Haziran 1973 tarihli 
ve 8124 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmökle, Komisyonumuzun 
25 Haziran 1973 tarihli birleşiminde, İçtüzükte tanınan yetkiden istifade edilerek 48 saatlik • bek
leme süresine tabi 'kılının aksızm görüşmelere konu kılınmasına dair önergenin kabulü üzerine 
gündeme alınmış ve Orman Bakanı İsa Bingöl ile Orman Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

313 



— 2 

I - Teklif, bâzı orman suplarının affına ye bunlardan mütevellit idare şahsî haklarının düşürül
mesine dair 22 Şubat 1972 tarihli ve 1542 sayılı Kanunun, Cumhurb aşk anınca Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 93 ııcü maddesi gereğince bir daha görüşülmesinin talebedildiği metin olup, 
Millet Meclüsince bâzı değişikliklere tabi tutularalk Cumhuriyet Senatosuna gönderilmiştir. 

Millet Meclisi metni, Cumhurbaşkanının 4 Mart 1972 tarihli ve 4 - 231 sayılı geri gönderme 
tezkerelerime bağlı gerekçede ileri sürülen esas ve iddialar ile Millet Meclisi Adalet Komisyonu
nun bu gerekçeli tezkerede ileri sürülen esas ve iddiaları karşılayan Esas 2/G41; Karar 97 sayılı 
ıraporuııda yer alan görüşbr gözetilmek sureti ile tetkik ye müzakere olunmuş ve Anayasamızın 
12 nci, 37- nc-i ve 131 nci maddelerine uygunluğu ve orman yörelerinin gerçeklerine uyarlığı tes
pit edilmek sureti ile benimsenmiş ve düzenleme sahasına giren kişilerin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin atıfetinden istifade ettirilmelerinde sosyal fayda mütalâa olunmuştur 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
edilmiştir. 

Komisyonumuzca da aynen kabul 

III - Mütalâa olunan sosyal fayda nedeni ile teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun 

R. Rendeci 

Ağrı 
S. Türkmen 

Cımıhurbaşkanıııca S. Ü. 
A7. Erim 

Mardin 
A. Bayar 

TolantKİa bulunamadı 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Toplantıda bulunamadı. 

T 

T 

opl 

opl 

Sözcü 
'Eskişehir 
Ö. Ucuzal 

Ankara 
T. Kapanlt 

Hatay 
M. Delivcli 

Rize 
0. M. Agıın 
anlıda bulunamadı. 

Tokat 
Z. Rctril 

autıda bulunan iadı. 

Topl 

Üye 
Münhal 

Bursa 
§. Kayalar 

İstanbul 
E Özden 

Sakarya 
M. Tığlı 

anlıda bulunamadı 

Zonguldak 
M. A. Pestüci 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 313) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare ışahsî haklarının düşürülmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE İ. — A) 18 . 6 . 1973 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kaımnıııran 19, 74, 76, 
109, 110 ucu maddelerinde yazılı suplarla, 10 
dönüme kadar (10 dönüm datıil) açmalar ile 
konusu 20 kentali geçmeyen (yirmi kental da
hil) odun, 5 kentali geçmeyen (beş kental da
hil) kömür, 5 metrekübü geçmeyen (beş metre
küb dahil) gayrimamul veya 2 metrekübü geç
meyen (ilki metreküb dahil) mamul ve yarıma-
mul emvale ilişkin el konulmuş orman suçlan 
ile, 

B) 'Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasında yatay bir hat ile on ki
lometre mesafede bulunan veya ormanların bu
lun dulM arı ve bu ormanlara bitişik ilçeler için
deki köyler ile sınırlan içinde Devlet ormanı 
bulunan ve nüfusu iki bin beş yüzden (iki bin 
beş yüz danil) aşağı olan kasabalarda oturanlar 
tarafından ; İm hudutlar içerisinde, on iki met
rekübü geçmeyen (on iki metreküb danil) gay
rinıamul veya yedi onda iki metreküb (yedi on
da iki metreküb dahil) mamul veya yarı mamul 
orman emvali i!e ev yapmak suretiyle işlenmiş 
ve 18 . 6 . 1973 tarihine kadar elkonulmuş or
man suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve 
verilen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda or
man idaresinin tahsil edilmemiş bilcümle şahsî 
hakları düşer. 

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına gi
ren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve can
sız her türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş 
ise bunların emanet hesaplarındaki bedelleri : 

Henüz kamu davası açılmamış işlerde Cum
huriyet Savcılıklarınca; kama davası açılmış 
işlerde mahkemece; hüküm kesinleşmiş ise hük
mü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. 
Ancak; suç konusu orman emvaline el konul
mamış ise idarece bedelleri istenemez. 

Bu kanunun yürürlüğünden önce kesinleş
miş bir hükme konu teşkil eden orman emvali 
ile (Alet, canlı taşıt araçları - araba - kağnı, 

Cumhurivet Senatosu 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsî haklarının düşürülmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
•maddesi aynen kabul edilmiştir. 

^S. Sayısı : 313) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

(traktör ve röıııoılku lıarie) her türlü motorlu 
taşıt araçları ve bunlar satılmış ise idarece tah
sil olunan bedelleri sahiplerine iade olunmaz. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve 
hızarla imal edilen sekiz ilâ doksan altı mili
metre kalınlığında olan orman malla rıyle, el 
bıçkısı ile kesilmiş olup da beş santimetreden 
aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve geniş
likteki orman malları mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, 
daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, tes
tere gibi vasıta ve aletlerle işlenmiş çeşitli boy, 
genişklk ve kalınlıkta keresti', yırtma, kapak, 
pedavra (hartama) gibi mallar yarımamul; ma
mul ve yarımamul mal dışında kalanlar ise gay-
rimamul savılır. 

•MADDE 4. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

vıırumr. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ııcü 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

•MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ııcü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metlimin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

>:>«^< 
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