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rüşmek üzere seçilmiş bulunan Geçici Ko
misyona havalesine dair Komisyon Baş
kanlığı önergesi (4/203), (1/157) 431:432 

2. — Giresun Milletvekili: Mustafa Ke
mal Çilesiz, yayla ve ımer 'a anlaşmazlıkları 
yüzünden çıkan olaylara ve bu konuda 
gerekli tedbirlerin alınmasına dair de*-
ımeci 432 
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cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
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nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
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Sayfa 
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S. Sayısı: 326; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 957). 433,478:481 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapil
ıması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senatosu 
1/799) (Millet Meclisi S. Sayısı: 327; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 956) 434, 
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3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İz

zet Oktay, Muslin Görentaş ve Celâl Sun-
ıgur'un, 1967 bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapilıması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kanma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
2/529; Cumhuriyet Senatosu 2/221) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 328; Cumhuriyet Se
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1967 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyon başkanlıkları teskereleri (Millet 
Meclisi 2/514; Cumhuriyet Senatosu 
2/220') (Millet Meclisi S. Sayısı: 329; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 959) 435 :436, 

490:493 
5. — Belediye Kanununda değişiklik 

yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Anayasa koımisyonlarmdan 5 er 
üyeden 'kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/381) (S. Sayısı: 348) 436 

İçişleri Balkanı Faruk Sükan'm, Çarşı ve 
•mahalle bekçileri Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Maliye, içişleri 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
'kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülımesiine 
dair önergesi kabul olundu. 

Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan San, 
Batı - Trakya'daki Türklere reva görülen bas
kılara ve 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan da, toprak
larına Suriye Hükümeti tarafından el ık onulmuş 
Hataylıların durumlarına dair gündem dışı de
meçte 'bulundular. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Kıb
rıs Türklerinin durumunu .mahallinde incelemek 
üzero bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergesi, yapılan görülmelerden 
sonra, önerge sahibinin isteği üzerine, gerive-
rildi. 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, 
Türkiye 'nin telefon meseleleri ve kurulması ka
rarlaştırılan haberleşme sanayii konularında 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
üzerinde bir süre görüşüldü. Meclis araştırması 
ve genel (görüşmeler için ayrılan «atmanın dol
duğu, önerge üzerindeki görüşmelere gelecek 
Çarşamba günü devam olunacağı bildirildi. 

6 . 7 . 1967 0 : 1 

Sayfa 
6. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu

nunda değcşiklikler yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanun
da değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5 er üyeden 'kurulu G ÖÇ1C1 
Komisyon raporu (1/383) (S. Sayısı: 349) 436 

7. — Köy Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi 'hakkında İkanun tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
5 er üyeden ıkurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/384) (S. Sayısı: 350) 436:477 

Erzurum Milletvökili Adnan Şenyurt'un, 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan deprem 
dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirlerin neler 
olduğuna ve 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, büyük 
şehirlerde yapılan apartmanlarda bir kapıcı-
kaloriferci odası 'bulundurulması (mec'buriyeti 
olup olmadığına dair sorularına İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu cevap verdi. 

Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, Sinap'-
un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu görü
len ve 1964 prograımına ithal edilmiş olan Yon
ga Levha Fabrikasının yapımına ne zaıman baş
lanacağına dair Tanım Bakanından, 

Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, son yıl
larda artan ve millî bir fecaat ve felâket 'hali
me gelen yığın ve samanlık yakma hâdiseleri
nin önüne geçmek için ne gibi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet B'akan-
larmdan, 

Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
oyun salonları açılma izninin ne şekilde ve kim
ler tarafından verildiğine ve bu nevi salonların 
(kapatılması için bir teşebbüste bulunulup bu
lunulmadığına dair, İçişleri, Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından, 

1. — GEÇEN TUTNAK ÖZETİ 

— 428 — 
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Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüş'ün, 
Güney - Doğu bölgesinde yetişen Hasankcyf 
tütününden Gaziantep Tarım Satış Kooperati
finin elinde ne miktar stok bulunduğuna dair 
Gümrük ve Tekel ve Maliye bakanlarından, 

İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 1905 
nüfus sayımına göre 7 yaşından yukarı erkek 
ve Ikadm adedine ve bunlardan ne kadarının 
okur - yazar olduğuna dair Başbakandan ve 

Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs'ini, 
Gaziantep'e içime, kullanıma ve endüstri suyu 
temin projesinin fizibilite etütlerinin ne zaıman 
biteceğine ve finansman için ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar bakanlariindan 
olan soruları, soru sahipleri ikinci defadır Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, düştü. 

18, 188, 235, 283, 289, 292, 296, 299, 300, 301, 
302, 303, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 

TASARILAR 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro

ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana 
Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu ta
sarısı (1/398) (Millî Eğitim ve Plân koonis-

. yonlarma) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti :ile Ce
zayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükir-
ımeti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalan
mış bulunan «Kültürel işbirliği Anlaşması» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/399) (Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonlarına) 

TEKLİFLER 
3. — Çanakkale Milletvekili Ahımet Nihat 

Akay ve 6 arkadaşının, 23 . 3 . 1964 gün ve 443 
sayılı ilkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanunu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ka
nun teklifi (2/553) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

4. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci «Had
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/554) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da (Samsun 19 Mayış Üniversitesi) 

318, 323, 327 ve 335 sayılı sorular, ilgili bakan
ların, 

304, 305, 306, 326, 328, 330, 331, 334, 336, 
337, 338, 339 ve 340 sayılı sorular, soru sahip
lerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları sa-
bcbiyle ve 

259, 324, 332 ve 333 sayılı sorular da, soru 
sahipleri izinli olduklarından, gelecek soru gü
nüne bırakıldı. 

6 . 7 . 19667 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,47 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

adı ile bir üniversite kurulması hakkında ka
nun teklifi (2/555) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

RAPORLAR 
1. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 

Yasama Dokunulmazlığının 'kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ye Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından /mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/483) (S. Sayısı : 332) 
(Gündeme) 

2. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 336) 
(Gündeme) 

3. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/568) (S. Sayısı : 337) 
(Gündeme) 

4. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımüre'kkep Karma 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 334) 
(Gündeme) 

5. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından (mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/605) (S. Sayısı : 338) 
(Gündeme) 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının 'kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/275) (S. Sayısı : 333) 
(Gündeme) 

7. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ını 
Yasama D okunulun azlığının kaldırılması haik-
•kısıiidla Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma, 
Komisyon raporu (3/451) (S. Sayısı : 335) 
(Gündcıme) 

8. — Denizli Milletvekili Mustafa Karan'in, 
Yasama Dokunulmazlığının (kaldırılması hakkın
da Basbakaınlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/363) (S. Sayısı: 341) (Günd'eme) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması haik-
kıtnda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/53) (S. Sayısı : 346) 
(Gündeme) 

10. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili 
Hami Tezkan'm, Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Kanma Komisyon raporu (3/64) (S. Sayı
sı .:• 339) (Gündeme) 

11. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/81) (S. ayısı : 340) 
(Gündeme) 

12. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin, Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/87) (S. Sayısı: 347) 
(Gündcıme) 

13. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nm, Yasama Dokunulmazlığının kaldı rıl-
ıması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon raporu (3/342) (S. Sayısı: 
342) (Gündeme) 

14. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çe-
tiner'in, Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından (mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/362) (S. Sayısı: 343) 
(Gündeme) 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet koımisyonlarmdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/369) (S. Sayısı : 345) 
(Gündcıme) 

16. — Bingöl Milletvekili öemal Yavuz'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 'hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/447) (S. Sayısı : 344) 
(Gündcıme) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKŞAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Anlkara), Fuat Avcı (Denizli) 
» .. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 134 neü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Sayın üye
ler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Arsa Ofisi Kanunu tasarısının, konut 
kanunu tasarısı ile ilgili bulunması dolay isiyle, 
Konut kanunu tasarısını görüşmek üzere seçil
miş bulunan Geçici Komisyona havalesine dair 
Komisyon Başkanlığı önergesi (4/203) (1/157) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Konut 
kanun tasarısını görüşmek üzere teşkil edilmiş 
olan geçici komisyon görevini bitirdi. Bu tasarı 
ile çok yakın ilgisi bulunan ve başka bir geçici 
komisyonda görüşülmek için havale edilmiş bu
lunan Arsa Ofisi kanunu tasarısının, Hükümet 
ve komisyon üyelerinin temayülüne uyularak 
komisyonlarına havale edilmesini istemişlerdir. 
Bu hususta Geçici Komisyon Başkanlığının tez-
.keresini okutacağım. 

Bu Geçici Komisyon Başkanlığının önergesini 
muameleye koymadan önce, Arsa Ofisi kanunu 
tasarısını görüşmek üzere teşkil edilmiş bulunan 
ve fakat müteaddit çağrıya rağmen Geçici Ko
misyonun bir araya gelip toplanamamış olması 
dolayısiyle münfesih addedilmesi ve komisyon 
üyelerinin ayrı ayrı müstafi sayılması gerekmek
tedir. Arsa Ofisi kanun tasarısını görüşmek üze
re Yüce Meclisin kanarı ile kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyon altı defa; bunlardan üçü Baş
kanlığın çağrısı, diğer üçü ise memuru mahsus 
marifetiyle yapılan çağrıya gerekli şekil tahtın
da icabet etmemişlerdir. Ve bu sebeple altı da
vete rağmen maalesef Geçici Komisyon toplanıp 
divanını dahi kuramamıştır. Bu sebeple evvelâ 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur, müzakereye başlıyoruz. 

bu geçici komisyonun üyelerinin müstafi ve ko
misyonun münfesih addedilmesi gerekmektedir. 

•REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir noktayı 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, yerinizden ifade edin. 
Bu noktayı oya koyacağım ve Meclisin kararı
na sunacağım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Mecliste pek 
çok geçici ve karma komisyon kurulduğu için, 
şu anda Yüksek Başkanlık, «toplanamıyorlar» 
diye ifade ediyorlar. Hakikaten, zannediyorum 
bu arkadaşlarımızın her biri, her bir tarafta 
olan komisyonlarda vazifeli olmaları dolayısiy
le toplanamaz hale gelmişlerdir. Yapılacak iş, 
geçici ve karma komisyonların sayısının Başkan
lıkça kısıtlanmasidır. 

BAŞKAN — O, ayrı bir şey. Şimdi, bu geçici 
komisyonun üyelerinin müstafi ve komisyonun 
münfesih sayılması hususunu oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi Konut kanunu tasarısı Geçici Komis
yonu Başkanının yazısını okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Genel Kurulumuzda Konut kanun tasarısını 

müzakere etmek üzere seçilmiş olan Geçici Ko
misyonumuz tasarı üzerindeki çalışmalarını bi
tirmiştir. 

Bu tasarı ile yakın ilgisi bulunan ve uzun 
müddetten beri çalışmalarına başlıyamamış olan 
Arsa Ofisi kanun tasarısının da biran evvel ka-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 431 — 
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nunlaşmasmı teminen Hükümet ve komisyon 
üyelerimizin de temayülüne uyularak geçici ko
misyonumuza havale edilmesine emir ve aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

Konut Kanun tasarısı 'Geçici 
Komisyon 'Başkanı Y. 

ıSözcü 
Adman Akın 

Balıkesir Milietvekili 

BAŞKAN — Arsa Ofisi kanun tasarısının bu 
komisyonda görüşülmesi hususunu Yüce Heye
tin oyuna .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi
lesiz, yayla ve mer'a anlaşmazlıkları yüzünden 
çıkan olaylara ve bu konuda gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çilesiz. 

MUSTAFT KEMAL OÎLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Memleketin her tarafından cereyan eden bü
yük bir sıkıntıyı dile getirerek, Hükümeti uyar
mak istiyorum. 

Aynı konu üzerinde, evvelce de, gündem dışı 
«öz alarak, gerekli ikazı yaptımsa da, bir sonuç 
alamadım. 

Memleketin, hemen her tarafında, köy sınır
larında, yayla ve meraların tasarrufunda, küt
lelere şâmil, büyük ihtilâflar vardır. Kendisinde 
kuvvet görenler, zayıfları ezerek, kanunla ik-
tisaibettikleri hakları çiğnemektedir. 

Her sene, mera ve yayla ihtilâfları yüzün
den, yurt sathında, geniş ölçüde silâhlı çatış
malar bunun sonucu, ölümler vukua gelmek
tedir. Gayrimerikule tecavüzün menine dair 
kanun, tesirli bir şekilde tatbik edilememekte
dir. Yayla ve mera rejimi, düzenli bir h a b ge
tirilmedikçe, bu ihtilâfları halletmek ve vatan
daş kanının akıtılmasını durdurmak, köyler 

arasındaki husumetleri önlemek ve ceza evlerin
de, gittikçe artan suçlu sayısını azaltmak, yahut 
yok etmek mümkün olmıyacaktır. Yurdunu, va
tandaşa cehennem yapan, şerirliği yok edip, 
halkın huzurunu temin etmek ve arazi asayişi
ni korumak, Hükümetin, en mühim ve başta 
gelen görevlerindendir. 

Hayvancılıkla geçinen köylünün, gittikçe güç-
leşen hayat şartları içinde, bir de hakkına sa
hip çıkamadığını, bundan sarfınazar; kendi 
malı yüzünden, canının tehlike içinde bulun
duğunu düşünmek bile, insanın tüylerini ürper
tiyor. Son günlerde, aldığım haberlerden öğ
rendiğime göre, geçen yıllarda olduğu gibi, bu 
yıl da yayla mevsimi başladıktan sonra. Gi
resun'un yaylalarında, hayvancılık yapan bâzı 
köyler halkı, silâhlı zorbaların tehdit ve tazyiki 
altındadır. Şimdi yaylalarda, köylü vatandaşlar 
karşılıklı olarak nöbet tutmakta, gece gelen
lere parola ve işaret sormaktadırlar. Kullanılan 
«ilâhların çoğu da, orduya ait mavzerlerdir. 

Vurulan vo yaralananların adedi, gittikçe 
artmakta, bu yüzden meydana gelen husumetler 
babadan oğullara intikal etmektedir. Müracaat
lar, ilgililerce, ciddî şekilde ele alınmadığından, 
hal lan Hükümete karşı itimadı kalmamıştır. 
Evvelemirde, mal ve can emniyetinin tesisi ve 
şerirlere karşı, Devlet otoritesinin gösterilmesi 
lâzımdır. Mora ve yaylaların tasarrufu şekli
nin, bir kanunla kesin olarak düzenlenmesi ve 
bunda, çok acele edilmesi gerekir. Bu husustaki 
tasarı, yıllardır beklediğimiz halde, henüz Mec
lise getirilmemiştir. Önemi daha az olan, birçok 
kanun çıkarıldığı halde, bu kadar hayati önemi 
olan bir konunun halledilmcmesi, esefle karşı
lanacak bir durumdur. 

Arz ettiğim gibi, âcil ve koruyucu zabıta ted
birleri alınmakla beraber, hiç bekletilmeden, 
köklü kanun tedbirlerinin alınması için, Hükü
meti bir kere daha ikaz ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; hakla
rında ivedilik kararı verilen işler, Tüzük gere
ğince bir defa görüşülecek işler, Senatodan gel
miş bulunmaktadır. Bu hususlar Yüce Meclisin 
daha önce almış olduğu karar gereğince aslında 
diğer işlere, konulara takdimen görüşülecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Bunu mübeyyin ayrıca bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Gündemin Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler meyanrnda ve ikinci sırada 326 sayı 
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-ile, ikinci sırada 327 sayı ile, üçüncü sırada 328 
sayı ile, dördüncü sırada 959 sayılı ve beşinci 
sırada 159 sayılı aktarma kanun tasarılarının 
öncelik, ivedilik ve her işe takdinıen müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karına Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/377; Cumhuriyet Senatosu 1/800) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 326; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 957) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunu okutuyo
rum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Raporun öncelikle görüşülmesi 

hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (5 000 000) lira
lık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Buna ilişkin cetvellerini okutu
yorum. 

(A/ l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Düşülen 
2 200 000 

(1) 326 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bölüm Düşülen 
13.000 Yönetim giderleri 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

500 000 

800 000 

Bölüm Eklenen 
(A/3) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal Transferler 3 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okunan bağlı cetvelleriy-
le birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Söz ist iyenl. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü açık oylamaya tâbidir. Müsaade eder
seniz kupaları gezdirmek suretiyle yapacağız. 
Muvafık mı efendim? («Muvafık» sesleri). 
Muvafık. Bir numaralı kupa gezdirilecek. 
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2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli ceevelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senatosu 
1/799) (Millet Meclisi S. Sayısı : 327; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 956) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu rapo
runu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) :Y:aretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân Ba
kanlığı kısmını 22.000 (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünün 22.770. (Umumi 
hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı 
Kanunun 33 neü maddesi gereğince «T. Emlâk 
ve Kredi Bankasına yatırılacak paralar») mad
desine (20 000 000) lira ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen?.. Yok. Birinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 327 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Tümü itibariyle açık oylamaya tâbidir. 2 nu
maralı oy kupasını gezdiriniz. 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Ok
tay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
2/529; Cumhuriyet Senatosu 2/221) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 328; Cumhuriyet, Senatosu 
S. Sayısı : 958) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 
Madde 1. — 1967 yık Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı bölümleri arasında 771 154 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum. 
Teklife bağlı cetvel 

(A / l ) 

Millet Meclisi 

Bölüm Düşülen 
14.000 Hizmet giderleri 771 154 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Bölüm Eklenen 
13.000 Yönetim giderleri 771 154 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 328 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Birinci madde ve bağlı cetvel
ler hakkında söz istiyen?.. Yok. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu 
yürürlüğe girer. 

kanun yayımı tarihinde 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Baş
kanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü itibariyle açık oylarınıza tabidir. Üç 
numaralı kutu sıralar arasında gezdirilccektir. 

4. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişildik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair CumJmriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 2/514; Cumhuriyet Senatosu 
2/220) (Millet Meclisi S. Sayısı : 329; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 959) (1) 

BAŞKAN — Rapor okunacak. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eğniydiler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması haldanda kanun teklifi 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvellerin Sayıştaya ait 
kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine (4 975 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 4 570 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Genel yönetimle ilgili gider
ler 404 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okunan bağlı cetvelle-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelde Sayıştay başlığı al
tında yeniden açılan, ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplere (450 001) lira olağanüstü öde
nek verilmiştir. 

(A/2) Yatırını harcamaları 

(1) 329 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın sonu
na eklidir. 

Bölüm 
21.000 

Lira 
450 001 Etüt ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okunan cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İlişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar (L) işaretli cetvele ilâve edil
miştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ekli (4) sayılı cetvelde göste
rilen hizmetli kadroları 1967 yılı bütçesine bağlı 
(D) işaretli cetvelde yazık Sayıştaya ait kadro
lara, 1 . 8 . 1967 tarihinden geçerli olmak üzere, 
eklenmiştir. 
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Yok. Maddeyi 
edenler... Kabul 

BAŞKAN — Söz istiycn?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Söz istiycn? 
oyunuza sunuyorum. Kabul 
etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. —• Bu kanunu Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiycn 1. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

* 
etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Tümü itibariyle açık oylamaya tâbidir. Bu 
bakımdan 4 numaralı oy kupasını gezdiriniz. 

5. — Bel diye Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sa
yılı Kamında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa 
komisi/onlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/381) (S. Sayısı : 348) 
(D 

6. •—• İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kamında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/383) (S. Sayısı : 
319) (2) 

7. — Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anaya
sa komisyonlarından 5 er üyeden kumdu Geçici 
Komisyon raporu. (1/384) (S. Sayısı : 350) 
(3) 

(1) 318 
nuna eklidir. 

8. Sayılı basmayazı tutanağın so-

(2) 349 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(3) 350 S. Say ıh basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Bu konuda verilmiş 
önergeleri okutuyorum. 

bulunan 

Yüksek Başkanlığa 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan İdarei Umumiyei Vilâyat 

Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı 
kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının ehemmiyetine 
binaen gündemdeki diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Eren 

Yüksek Başkanlığa 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 

18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısının ehemmiyetine binaen gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

•• Orhan Eren 

BAŞKAN — Bu üç önergeyi kapsar mahiyet
te ayrıca İçişleri Bakanı tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17 Eylül 1967 tarihinde yapılacak olan ma^ 

halli idare seçimlerinin 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak Cumhuriyet Senatosu kısmi sceim-
kriyle birleştirilmesini öngören îdarol Umumiyei 
Vilâyat Kanununda değişiklik yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 
1 9 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kamunda deği
şiklik yapılması hakkında kanun, Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7. 1963 
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tarihli ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun ve Köy Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair 18.7.1963 tarihli ve 286 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarılarının öncelik, ivedilik ve 
talkdimen görüşülmesini arz ederim. 

Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga öner
gelerin aleyhinde, buyurunuz efendim. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlarım, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi istenen her üç. kanun, hepinizin bildiği 
üzere, mahallî seçimlerle ilgili kanunlardır. Ko
misyonlardan geeen ve hattâ A. P. Grupunca 
da - daha önen elbet o ki bilgileri dâhilinde ol
duğundan- görüşülmesi kabul edilen bu kanun 
tasarıları ancak üyercle dün geç vakit dağıtıl
mıştır. Bugün de gündeme girmiş ve öyle tahmin 
ediyorum ki, çoğunluk partisinin îbu husustaki 
kararı olduğuna göre, bununla ilgili önergeler 
de kalbul edilmek suretiyle müzakerelerine baş
lanacaktır. Ancalk, Meclis içinde bir teamülü dik
kate almak lâzımdır. Mecliste çoğunluk parti
sinden gayrı, muhalefet partileri de vardır, öyle 
tahmin ediyorum ki, bu kanunlar, bu partilerin 
gruplarından geçmek zorundadır. Dün geç va
kit dağıtılan bu kanunla ilgili kanun tasarıları 
bizim grupumuzdan geçirilmek suretiyle bir ka
rara bağlanmadığı cihetle, bu kanun tasarısının 
bugün görüş iilmeelni ist iyen iktidar partisinin 
bu hususa dikkat ederek bu teamülü bozmamala.-
rmı ve hiç olmaca en azından bu kanunların, 
muhalefet partilerinin gruplarından geçirebilme 
imkânlarını kendilerine vermelerini hatırlatırım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Neımin Neftçi, buyurun, 
aleyhinde. 

NERMÎN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; hakikaten Komisyonun toplanışı 
usulsüz olmuştur. Biz Komisyon üyeleri vazife 
taksimi yapmak üzere çağrıldı'k, Vazife taksimi 
yapmak üzere çağrıldığımız bir toplantıda esasa 
geçildi. Elimizde metin olmadan, tadil tasarısı 
olmadan ve kanunun da metni olmadan bir gö
rüşme yapıldıı acele olarak karara bağlandı. Ben
deniz bu Komisyonda muhalif kaldım. Buna rağ

men kanunun görüşülmesinin lehindeyim, sebep
lerini arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, anlamadım. Kanunun 
görüşülmesinin... 

NERMÎN NEFTÇİ (Devamla) — Tasarının 
ivedilikle ve öncelikle görüşülmesinin lehinde ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — O halde lehinde konuşuyorsu
nuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Komis
yonda kanun teklifine muhalif rey verdiğim hal
de ivedilik ve önceliğin lehinde konuşuyorum. 
Teknik sebepleri vardır. 

Normal olarak bir seçimin, bir kanunin belirli 
bir zamanda yapıldığı bilindikten sonra bu seçi
min ertelenmesi kolay bir iş değildir. 

Nitekim, 30 Mart tarihinden itibaren birta
kım seçim işlemleri yürürlüğe girmiştir. Böyle 
bir erteleme fikri olan bir Hükümetin, bu ted
birini 30 Marttan çok önce düşünmesi gerekir
di. Bugün 26 milyon Türk lirasına baliğ olan 
masraflar o zaman yapılmıyacaktı. Kütüklerin 
bir sene müddetle uzatılması ve 298 sayılı Ka
nundaki, kütük prensibinin bozulması esasına 
gidilmiyecekti. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
17 Eylülde yapılması esasına göre, mahallî se
çimlerin; 15 Temmuzda seçimin başlangıç tari
hine giriyoruz.. Malûmunuz olduğu veçhile 
15 Temmuzdan itibaren birtakım yasaklar baş
lar. Zaten vatandaş bugüne kadar Hükümetin 
bu kararı alması ile kâfi derece zarara girmiş
tir. Meselâ, 15 Mayısta memurlar istifa etmiş
tir. Bu memurların durumu ne olacaktır? Meş
kûktür. Getirilen tasarıda buna dair her hangi 
bir hüküm yoktur. Ama şimdi 298 sayılı Ka
nunda okuyacağım birtakım yasaklar başlamak 
üzeredir. Meselâ 62 nci madde, 63 ncü madde, 
64 ncü ve 65 nci maddelerdeki yasaklar hep va
tandaşı eğer kanun ivedilik ve öncelikle görü
şülmezse zaten kâfi derecede zarara girmiş olan 
vatandaşı, biraz daha zarara sokacak şekilde
dir. Onun içindir ki, teknik sebeplerle, vatan
daşın yararına olarak kamu oyunun yararı ola
rak; fakat, Hükümetin tedbirsiz bir hareketi 
olmasına rağmen, komisyonun usulsüz bir şe
kilde hareket etmesine rağmen kanunun önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi şarttır. Saygıla
rımla. 
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BAŞKAN —• önergeleri Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... E'tnıiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündemde mevcut diğer maddelere takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülecektir. Ancak, 
Sayın Ganga arkadaşımızın ileri sürdüğü iddia 
gereğince bahis konusu kanun tasarılarından 
ikisi. 

SABRETTİN OANGA (Bursa) — Oylama
ya geçildi efendim. 

BAŞKAN —• Beyefendi, müsaade buyuru
nuz, ne söyliyeceğimi bilmiyorsunuz ki.... 

Bahis konusu kanun tasarılarından, Idarei 
Umumiyei Vilâyat Kanunu ve Köy Kanunun
da değişiklik yapılmasını mutazammın kanun 
tasarılarının dağıtılmasından itibaren 48 saat 
geçmemiştir. Belediye Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair olan kanun tasarısının ise, üze
rinden 48 saat geçmiştir. Bu sebeple, içtüzüğün 
101 nci maddesi gereğince, (Hilâfına Meclis 
kararı olmadıkça, hiçbir kanun teklif ve tasa
rısı, bastırılıp azaya dağıtıldıktan en az 48 saat 
geçmeden görüşülemez) hükmü muvacehesinde 
bu Köy Kanununun ve Idarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununun değişikliğe uğraması hakkın
daki kanun tasarısının görüşülebilmesini temin 
için, 48 saat, hükmüne bağlı kalmaksızın görü
şül cbilmesin e mütedair bir Meclis kararının 
alınması gerekmektedir. Bu hususu Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Her üç kanun tasarısı, gerekçe ve muhteva 
yönünden aynı mahiyette telâkki edilmek sure
tiyle birlikte tümü görüşülsün mealinde öner
geler vardır. Onları okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler mey anında bulunan sıra sayısı 348, 349 ve 
350 olan kanun tasarılarının gerekçeleri ve 
muhtevası aynı mahiyette olduğundan bu üç 
kanun tasarısının tümü üzerindeki müzakerele
rin birlikte yapılmasını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grupu Başkanvekili 
Sabit Osman Avcı 

Sayın Başkanlığa 
Mahallî seçimlerin ertelenmesi hakkındaki 

kanun tasarılarının tümü üzerindeki müzakere

lerin bir arada müştereken yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. 

önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu üç kanun tasarısının tümü üzerinde mü
zakere cereyan edecek. Tümü üzerinde görüş
meler bittikten sonra her kanun tasarısının 
ayrı ayrı maddeleri üzerinde görüşmeye geçile
cektir. 

Şimdi, bu vaziyete göre, şu ana kadar Baş
kanlıktan söz talebinde bulunmuş olan arka
daşlarımın isimlerini okuyorum : 

Birinci kanun tasarısı, Belediye Kanununda 
yapılacak olan değişikliğe dairdir. Bunun üze
rinde söz almış bulunan sayın arkadaşlar, Ner-
min Neftçi, Sayın Reşat özarda, Sayın AkaP-
dır. 

ikinci kanun tasarısı, Idarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununda yapılacak değişikliğe dair 
olan tasarıdır. Bunun üzerinde de, Sayın Ner-
min Neftçi, Sayın Reşat Özarda, Sayın Akal ar
kadaşlarımız söz almışlardır. 

Köy Kanununda yapılacak değişikliğe dair 
kanun tasarısında ise, Sayın Nermin Neftçi ve 
Sayın Reşat özarda arkadaşlarımız söz almış
lardır. 

Şimdi şu üç arkadaşımız da Başkanlıktan 
söz sırası almışlardır : Sayın Şefik inan, Sa
yın Orhan Birgit, Sayın Âdil Kurtel. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Ben grup adına 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz grup adına. 
Başka konuşmak istiyenler? 
Sayın Hamdi Orhon, Sayın Nihat Diler. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu hale gö

re, T. I. P. Grupu adına Sayın Âdil Kurtel, 
onu takiben Sayın Nermin Neftçi, Sayın Reşat 
özarda, Sayın Yaşar Akal, Sayın Şefik inan, 
Sayın Orhan Birgit, Sayın Hamdi Orhon ve Sa
yın Nihat Diler görüşeceklerdir. 

Müsaade ederseniz konuşmaların, lehinde, 
aleyhinde, üzerinde tesbitini yapalım. 

Sayın Âdil Kurtel, zatıâliniz grup adına! 
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T. I P. GRUPU ADINA ÂDlL KURTEL I 
(Kars) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Adil 
Kurtel aleyhinde. 

Buyuran Sayın Âdil Kurtel T. î. P. Grupu 
adına aleyhte. 

Sayın Nerınin Neftçi aleyhinde mi, lehinde 
mi, yoksa üzerinde mi? 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın özarda? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Akal? 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın înan? 
ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Birgit? 
ORHAN BlRGİT (istanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Diler? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel buyurun 

efendim. I 

T. t P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, I 
307, 306 ve 286 saydı kanunların bâzı madde- I 
lerinin değiştirilmesine dair tasarıların tümü I 
üzerinde grupumun görüşlerini arz etmek için I 
söz almış bulunuyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım, her üç tasarının I 
da gerekçeleri aynı mahiyettedir. Her üç tasa- I 
rınm da gerekçelerine bir göz attığımız zaman I 
bu üç tasarının, bu üç kanunda değişiklik ya- I 
pılm asını öngören kanun tasarılarının gerekçe- I 
lerinin şunlardan ibaret olduğunu görürüz. Her I 
yd seçim yapılmasının mahzurları; bu üç ka- I 
:mn tasarısının da gerekçelerinde ortaya kon- I 
maktadır. Bu mahzurlar şöylece sıralanmıştır: I 

Her yıl seçim yapılması, radyo, basın ve çe- | 
ş:'tli vasıtalar yolu ile halkın arasında seçim I 
tansiyonunu devamlı şekilde ayakta tutmak- I 
ta ve bu birtakım mahzurlar tevlideltmekte- I 
d ir. • ] 

İkinci mahzur ise, seçimlerin her sene tek- j 
rar edilmesi her yıl yapılan seçimlere halkın 
seçmen kütlesinin gittikçe azalan bir oranda I 
ilgi göstermiş olması gösterilmektedir. I 

Yine gerekçelerde ifade edildiğine göre, 
bu tasarıların getirilmesinin sebeplerinden bi- I 
i'isi de, her yıl yapılan seçimlerin bütçemizle I 
milyonlarca lira masrafa malolmuş olmasıdır. I 

ayrıca yine gerekçelerde, her yıl seçimin ya
pılmam, sandık kurullarında ve seçim kurul
larında görev alanların aslî görevlerinde ve 
dolayısiyle kamu hizmetlerinin işleyişinde bir 
takım aksaklıkların ©İması bu üç tasarının ge
tirilmesine gerekçe olarak gösterilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tasarıların gerekçele
rinde gösterilen bu mahzurların varidolup ola-
mıyacaklarını, bu mahzurlar varidolsa bile se
çimlerin bu sene içerisinde, 17 Eylül 1967 ta
rihinde yapılması gereken bu üç seçimin tehir 
edilmesi için bu gerekçelerin makul bir sebep 
teşkil edip etmiyeceğini ayrıca arz edeceğim. 
Yalnız bu üç tasarıda, 1968 Haziran ayında ya
pılması düşünülen Senato seçimlerinin bu ta
rihte yapılması, yani 1968 senesinin Haziran 
ayında yapılması prensibolarak kabul edilmiş 
ve bu üç tasarı buna göre getirilmiştir. Madem 
ki, Senato seçimleri Haziran ayında yapıla
caktır, o halde mahallî seçimlerin de 1968 Ha
ziran ayına ertelenmesi, hem seçim tansiyonu
nun her zaman ayakta tutulması, masraflar
dan tasarruf edilmesi ve görevlilerin görevle
rinin aksamaımaısı yönünden, Haziran ayına bu 
dört seçimin de birlikte yapılması prensibola
rak tasarıda bir görüş birliği olarak öne sü-
ıülmüş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, gös
terilen bu gerekçelerin varidolup olmadığına 
geçmeden önce bu sene içinde yapılması gere
ken Senato seçimlerinin 1968 Haıziran ayında 
yapılması acaba mevcut Anayasanın 74 ncü 
maddesinin açık hükmü karşısında mümkün1 

müdür, değil midir? Evvelâ bunu münakaşa 
•etmek lâzım. Çünkü tasarı temel gerekçe ola
rak, Senato seçimlerinin 1968 Haziran ayında 
yapılmasını kabul etmiş ve bu seçimleri de 
Senato seçimleriyle birlikte yapmayı uygun 
görmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi 29 . 5 . 1963 tarihli ve 238 sayılı Kanun 
ile ilgili olarak 1963 Haziranında yapılması 
gereken kısmî Senato seçimlerinin 1964 yılma 
alınmasını incelemiş, bu kanunda yapılan bir 
•değişiklik dolayısiyle incelemiş ve 1963 Hazi
ranında yapılması gereken kısmî Senato se
çimlerinin 1964 Haziran ayına alınmasının, 
Anayasanın 74 ncü maddesine her hangi bir ay
kırılığı bulunmadığını kabul etmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, gerekçede Anaya
sa Mahkemesinin bu kararı mz konusu edilmiş 
ve Senato seçimlerinin 19'ö8 Haziran ayında 
yapılması Anayasa Mahkemesinin bu kararı 
[karşısında bir prcmsibolarak kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şurasını arz 
lel.mek istiyorum ki, Anayasa Mahkemesi 238 
sayılı Kanunda yapılan bir değişiklik dolayı
siyle 1963 senesinde yapılması gereken kısmî 
'Senato seçimlerinin 1964 Haziran ayma alımma-
ısmm Anayasanın 74 ncü maddesine uygun olup 
olmadığını sırf bu açıdan ve bu kanunda yapı
lan bir değişiklik dolayısiyle incıelemiştir. 
Halbuki Anayasanın 74 ncü maddesine baktı
ğımız zaman seçimlerin tehiri için, savaş hali 
hariç, her hangi bir şekilde seçimlerin tehir 
odilomiyoceği bu 74 ncü maddede açıkça tasrih 
•edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yine Anayasamız seçimlerin 
İçkide olarak 4 senede bir yapılmasını kabul 
etmiştir. Yalnız savaş hali mevcudolduğu za-
ıman seçimlerin Meclislerin kararı ile bir sene 
ısürc ile ertelenmesini uygun görmüştür. Diğer 
taraftan yine Anayasamız, Cumhuriyet Sena
tosuna seçilen üyelerin seçim sürelerinin 6 sene 
olduğunu maddeleri arasında açıkça tesbit et
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, üçüncü kısmi Sena
to seçimlerinin, yani en son turda yapılması 
ıgereken Senato seçimlerinin 1968 senesinin Ha
ziran ayına alınması halinde, her şeyden ön
ce," bizimi kanaatimizce, Anayasanın 74 ncü 
maddesi karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, Ana
yasa bir kere seçimlerin ancak savaş hali mev
cudolduğu zaman bir sene süre ile ertelenebi
leceğini kabul etmiştir. Diğer taraftan yine 
Anayasamız Cumhuriyet Senatosuna seçilen 
üyelerin seçim sürelerinin altı yılla kayıtlı ol
duğunu tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Anayasa gereğince bu sene yapılması gere
ken seçimler 1968 senesinin Haziran ayına 
alındığı takdirde her şeyden önce 1961 sene
sinde seçilmiş olan üyeler 7 sene senatörlük 
yapmış olacaklardır. Halbuki Anayasamız 
Cumhuriyet Senatosuna seçilen üyelerin seçim 
sürelerinin âzami 6 sene olduğunu, ancak sa
vaş halinde bu 6 senenin bir sene müddetle 
uzatılabileceğini öngörmüştür. Bu itibarla şu
nu ifade etmek istiyorum ki, gerekçede bahsi 

geçen Anayasa Mahkemesinin kararı münhası
ran 238 sayılı Kanunda yapılan bir değişiklik 
sebebiyle, 1963 senesinde yapılması gereken 
kısmi Senato seçimlerinin, 1964 Haziran ayma 
alınmasını Anayasanın 74 ncü maddesi açısın
dan incelemiş ve bu 1963 senesinde yapılması 
gereken kısmi Senato seçimlerinin, 1964 Ha
ziran ayma alınmasında Anayasaya bir aykırı
lık görmemiştir. Anayasa Mahkemesi, münha
sıran 238 sayılı Kanunda yapılan bir değişik
lik dolayısiyle bu konuyu incelemiştir. Anaya
sa Mahkemesi, 1961 senesinde Senatoya seçi
len üyelerin 7 sene müddetle senatörlük yapa
caklarına dair bahsi geçen bu kararda her han-
gi bir görüş ileriye sürmemiştir. Bu itibarla 
gerekçede öne sürülen bu Anayasa Mahkeme
si kararını münhasıran 238 sayılı Kanunda ya
pılan değişiklik açısından ele almak ve o konu 
çerçevesinde mütalâa etmek gerekecektir. Yok-
£u, muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi bu kararında Cumhuriyet Senatosu seçim
lerinin bir sene daha uzatılıp, 7 seneye uzatı
labileceğine dair bu kararda her hangi bir sa
rahati ihtiva etmemektedir. Yani Anayasa 
Mahkemesi, 74 ncü maddeyi sadece 238 sayılı 
Kanun açışımdan incelemiştir. Yoksa 'bütünü 
ile meseleyi ele almamıştır. Kaldı ki, muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin ver
miş olduğu kararların her zaman için değişti
rilmesi ve başka vesilelerle Anayasa Mahkeme
sinin, Anayaasnm sözü geçen maddelerini ye
niden inceleyip başka görüşler öne sürmesi do 
her zaıman için mümkündür. Yani «Anayasa 
Mahkemesi bir kanunun tadilâtı dolayısiyle 
muayyen bir sene içerisinde yapılan seçimlerin 
bir sene tehirini uygun gördü diye 1967 sene
sinde yapılması gereken Senato seçimlerinin 
1968 senesinde yapılmasını da uygun görmüş
tür» diye bir mütalâa ileri sürmeye ve bu şe
kilde bir görüş savunmaya kanaatimizce imkân 
'bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, tasa
rıda her yıl seçim yapılmasının birtakım mah
zurları tesbit edilmiştir. Bunlardan birisi arz 
ettiğim gibi, seçim tansiyonunun sık sık ayak
ta tutulması ve çeşitli vasıtaları ile devamlı 
bir seçim havasının yaratılması mahzurlu gö
rülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu hususu 
ifade etmek lâzım ki, seçimler, demokrasinin 
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tabiî bir icalbıdır. Sık sık seç/im yapıldığı za
man, seçim tansiyonu devamlı şekilde ayakta 
Ikalıyor, çeşitli seçim propaganda vasıtalariyle 
halkın iradesi devamlı şekilde ayakta tutulu
yor diye bir mahzur ileri sürüp seçimlerin te
kirini bu gerekçe ile öne sürmek, bizim kana-
al.mizce mümkün değildir. Halkm çeşitli vası
ftı. larla devamlı bir şekilde iradesinin ayakta 
tutulması, halkın devamlı vasıtalarla çeşitli şe
kilde etkilenmesi demokratik rejimin ve de
mokrasimizin tabiî bir icabıdır. Kaldı ki, kal
kın sıık sık yapılan seçimlere ilgi göstermedi
ği şeklindeki gerekçe de bizce mâkul bir ge
rekçe değildir. Sık sık yapılan seçimlere hal
kın ilgi göstermeyişinin başka sebepleri var
ıdır. Seçimlerini yapılmış olduğu aylar se
çimin halkın iş mevsimlerine raıslayıp Tasla
maması ve daha birçok sebepler bu seçimlere 
kalk tarafımdan (gösterilen ilgiyi etkilemekte
dir. Bu it'übarla bu her sene yapılan seçimler 
dolayısiyle halkm ilgisinin gittikçe muayyen 
(oranlarda düşmüş olmasını biz sadece seçimle
rin sık sık yapılmış olmasına bağlıyamayız. 
Bunun başka selbepleri de vardır. 

Masraf konusuna gelince; muhterem arka
daşlar, bütçeye 37 milyon lira bir tahsisat kon
duğu tasarıda belirtilmiştir. Yine tasarıda ifa
de edildiğine ve açıklandığına göre, bu 37 mil
yon liranın bugüne kadar yapılan seçim mas
rafları dolayısiyle 25 milyon küsur lirası esa
sen sarf edilmiştir, yani seçimlerin 1968 Ha
ziran ayma tehir edilmesi halinde bütçede bir 
tasarruf düşünülmesine imkân yoktur. Çünkü 
bugüne kadar esasen seçim kütükleri hazır
lanmış ve birçok masraflar ihtiyar edilmiştir. 
Bu tasarıda da görülecektir ki, bugüne kaidar 
yapılan masraflar 25 milyon lirayı aşmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, masraftan kaçın
mak ve her yıl yapılan seçimler dolayısiyle 
bütçeye masraf yüklenmemek gerekçesi seçim
lerin tehirine bir sobobolmuş olsaydı esasen bu 
tasarının seçimlerden çok önce getirilmesi ve 
bu kadar masraf yapılmadan bu tasarının ka
nunlaştırılması 'gerekirdi. Görülüyor ki, 25 mil
yon liralık bir masraf yapıldıktan sonra bu ta
sarı getirilmiş ve tasarının kanunlaşması yolu
na gidilmiştir. Demek ki, masraftan tasarruf 
da bu seçimlerin tehir edilmesi halinde söz ko
nusu olmıyacaktır. 

Diğer taraftan, yine tasarıda gerekçe ola
rak her yıl yapılan seçimlerin seçimler dola
yısiyle teşekkül eden samdık kurullarımda ve 
ilçe ve il seçim kurullarında 'görev alan görevli
lerin aslî görevlerinin sekteye uğradığını ve 
dolayısiyle kamu hizmetlerinin aksadığını ge
rekçede öne sürmektedirler. 

Bu da bir mahzur telakki edilemez. Çün-» 
kü nihayet, seçimlerde, sandık kurullarında 
görev alan görevliler âzami üç gün süre ile 
görev yapmaktadırlar. Bu kadar mühim bir 
meselede kamu hizmetlerinin muayyen bir sü
re için aksaması, yahut görevlilerin aslî görev
lerini alksaltmaları her hangi bir şekilde seçim
lerin tehir edilmesi için gerekçe olarak öne 
sürülemez. Arz ettiğim gibi, seçimler her yıl 
da yapılsa demokrasimlzm, demokratik reji
min bir icalbıdır. Elbette ki, bu icabı yerine ge
tirirken birtakım masraflar yapılacaktır, bir
takım görevliler bu seçimde vazife alacaktır. 
Masraf yapılmış olması, görevlilerin aslî görev
lerinin aksamış olması her hangi bir şekilde 
Ibu seçimlerin tdhiri için bir sebeıbolarak öne 
sürülemez. 

Muhterem arkadaşlar, bu üç tasarının da 
üzerimde durulması gereken en mühim madde
lerinden birisi, bu seçimler için seçim kurul
larınca hazırlanmış olan kütüklerin 1968 Ha
ziran ayında yapılacak olan seçimler için de 
kullanılmalarının tasarıda sağlanmış olması
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bu seçimler için ha
zırlanmış olan bu kütüklerin 1968 Haziran 
ayında da kullanılmalarının tasarıda kabul 
edilmiş olmasının gerekçesi, biraz önce de ifa
de ettiğim gibi, bütçeden yapılan masraflarda 
bir tasarruf düşünüldüğü içindir. Bu hazırla
nan kütükler için 25 milyon liralık bir masraf 
yapılmıştır, Bu kütükleri biz 1%8 Haziran 
ayında yapılacak olan seçimlerde kullanırsak 
yapılan bu 25 milyon liralık masrafların bir 
kısmımdan faydalanmış olacağız ve yapılacak 
seçim masraflarından bu kütükler dolayıslylo 
bir tasarruf sağlanmış olacaktır, denmektedir 
ıbu tasarıda. 

Muhterem arkadaşlar, 298 sayılı Kanunun 
28 nci maddesi; seçmen kütükleri, kesinleştik
leri tarihten itibaren altı ay için muteberdir, 
denmektedir. 

— 441 — 
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28 nei maddesinde seçim kütüklerinin, ke
sini eştikleri tarihten itibaren altı aylık bir sü
re için mutelber olacakları, bu altı aylılk süre 
(geçtikten sonra yeni kütüklerin haızırlanıması-» 
ııııı lâzımgeldiği 298 sayılı Kanunda açıkça 

ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, işte, görüşmekte ol
duğumuz bu tasarıda getirilen bu madde do
layısiyle 298 sayılı Kanuna bir istisna getiril
miş olmaktadır. Yalnız şurası muhakkaktır ki 
bu seçimler için hazırlanmış olan kütüklerin 
1968 Haziran ayında da kullanılmış olması, ta

sarıda birtakım maihzurlar önlenmiş olmasına 
rağmen, yine de birtakım mahzurları berabe
rinde getirmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 21 yaşını dolduran 
her yurttaş diğer nitelikleri haiz olduğu takdir
de seçme yeterliğini haizidir. Tasarı, kütüklerin 
yeniden askıya çıkarılacağını, muhtarların bu 
askıya çıkarılan kütükler dolayısiyle yeniden 
'görev alacaklarını ve bu süre içerisinde seçme 
ehliyetini kazanmış olan kimselerin de kütüğe 
kaydedilmelerinin mümkün olduğunu kabul et
miş bulunmaktadır. Yalnız şurası muhakkaktır 
ki, muhterem arkadaşlarım, kütüklerin her altı 
ayda bir yeniden tanzim edilmiş olmasının bir
takım mâkul sebepleri ve gerekçeleri vardır. Bu 
kütükleri yeniden askıya çıkarmakla ve bu sü
re içerisinde seçme ehliyetini kazanan seçmen
leri bu kütüklere kaydetmekle kütüklerin her 
altı ayda bir yenilenmesinden, doğabilecek fay
daların büyükçe bir kısmını yine de ortadan 
kaldırmış bulunmaktayız. Kütükler bilfarz, (A) 
köyü için bir seçmen kütüğü tanzim edilmiş ol
duğunu düşünelim; bu süre içerisinde (A) kö
yü için hazırlanan seçmen kütüğüne kaydedil
miş olan vatandaş bu müddet içerisinde her han
gi bir başka yere kendisini nakletmiş olabilir. 
'Tasarıda kabul edilen esaslara göre, bu seçme
nin o başka yerde yeniden hazırlanacak kütük
lere ilâve edilmesi ve bulunduğu yerde oyunu 
kullanması imkânı vardır. Yalnız bu takdirde 
ortaya çıkabilecek olan şu mahzurlar tasarıda ' 
düşünülmemiş ve bu mahzurların ortadan kal
dırılmasına tasarıda yer verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir halde bil- : 
farz, A kütüğüne kayıtlı olan bir seçmen, kü- . 
tükler yeniden askıya çıkarılacağı için, yeniden : 

yerleşmiş olduğu bölgede de hazırlanacak olan 
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ikinci kütüğe kaydedilmek imkânını bulacak
tır. Bu takdirde, bu seçmenin hem birinci bu 
seçimler için hazırlanmış olan kütükte ismi var
dır, bu kütükte, bu sandık çevresinde oy kul
lanma imkânlarına sahip tir, bu seçmen; hem de, 
yeni yerleşmiş okluğu bölgede kütüğe kayde
dilmiş olduğu için, bulunduğu bu ikinci bölgede 
de yine oy kullanmak ve hattâ her iki sandık 
bölgesinden de, her iki kütüğün bulunduğu böl
geden de seçmen kartı almak imkânlarına sahi-
bolacaktır. Bu takdirde bu seçmenin her iki san
dıkta birden oy kullanmasını önlemek imkânı 
olmadığı, gibi, bu tasarıda, bu gibi ihtimalleri 
ortadan kaldıracak her hangi bir hüküm de ge
tirilmiş bulunmamaktadır. Bu sebeple, tasarının 
hazırlanmış olan kütüklerin yeniden askıya çı
karılması ve bu askıya, çıkarıldıkları bölgede kü
tüklerde ismi bulunmıyan seçmenlerin kütüğe 
kaydedilmiş olmaları altı ayda bir seçim kütük
lerinin yenilenmesinden doğabilecek faydaların 
bir kısmını yine de ortadan kaldırmaktadır. Çün
kü arz ettiğim gibi muhterem arkadaşlar, bu 
takdirde bir seçmen her ilci kütükte birden ka
yıtlı olabilecektir; hattâ, her iki sandıkta karne, 
seçmen kartı alabilecektir. Arzu ettiği takdirde 
her iki kütükte de ismi okluğu için ve bunları 
kontrol etmek, ikinci kütüğe kaydedilen seç
menleri, birinci kütükten düşürmek, daha doğ
rusu çıkarmak imkânları da bulunmadığı için 
her iki kütükte ve her iki sandık bölgelerinde 
de bu seçmenin oy kullanması imkânı vardır ve 
tasarıda bu imkânları ortadan kaldıracak her 
hangi bir tedbir getirilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, se
çim masraflarından tasarruf edilmesi söz konu
su değildir. Çünkü esasen bugüne kadar 25 mil
yon liralık bir masraf yapılmıştır. 

Diğer taraftan Cumhuriyet Senatosu seçim
lerinin 1068 Haziran ayında yapılması söz konu
su değildir, Anayasanın 74 ncü maddesi buna 
mânidir. Anayasa Mahkemesinin 238 sayılı Ka
nunun değiştirilmesi dolayısiyle almış olduğu bir 
karar, bu sene yapılması gereken Cumhuriyet 
Senato seçimlerinin 19GS Haziranına tehiri için 
bir sebep teşkil edemez. Esasen bu kanar da 
1967 nin 15 Ekiminde yapılması gereken Senato 
seçimlerinin 1968 Haziran ayma tehirine dair 
her hangi bir hüküm de söz konusu değildir. Di
ğer taraftan kütüklerin 238 sayılı Kanunun 28 
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nci maddesine göre istisna olarak altı aylık bir 
sürenin geçmiş olmasına rağmen, 1968 Haziran 
ayında yapılacak olan seçimlerde kullanılmış 
olması, kütüklerin altı ayda bir yenilenmesinden 
gözetilen faydalan birçok ölçüde, bâzı hallerde 
ortadan kaldırmaiktadır; ve arz ettiğim gibi, bir 
kısım seçmenlerin başka başka değişik sandık 
bölgelerinde oy kullanma imkânlarını bu tasa
rı, bu maddesiyle ortadan kaldırmış olmamak
tadır. 

Diğer taraftan seçim tansiyonunun ayakta 
tutulması, sözlerimin başında da ifade ettiğim 
'gibi, seçimlerin tehiri için bir gerekçe olamaz. 
Çünkü, demokratik rejimin ve demokrasinin ta
biî bir icabı, seçimlerdir. Ayrıca görevlilerin, as
lî görevlerinin bir süre içni aksatılmış olması da 
yine demokratik rejimin tatbikatında çok bü
yük bir önem taşıyan seçimlerin bir sene için 
mâkul bir sebep ve gerekçe olmadığı halde tehir 
edilmesi için bir gerekçe olamaz. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu arada Anayasa
nın 116 ncı maddesine de kısaca bir göz atmak 
lâzımdır. Anayasamızın 74 ncü maddesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ancak savaş 
halinde bir sene süre ile tehir edilebileceğini 
derpiş etmiştir. Fakat 116 ncı maddesi, mahallî 
seçimlerin hangi hallerde tehir edilebileceğine 
dair her hangi bir saraahti ihtiva etmemekte
dir. Yalnız Anayasanın 116 ncı maddesinde bir 
sarahat olmamakla beraber, Anayasanın 74 ncü 
maddesinin ışığı altında mütalâa edilmesi gere
kir kanaatindeyiz. 116 ncı madde, her ne kadar 
mahallî seçimlerin hangi hallerde tehir edilece
ğine dair bir kayıt yoksa da, Anayasamızın 
74 ncü maddesi; demokratik rejimin mühim bir 
kademesini teşkil eden bir müessesenin bir sene 
gibi bir müddet ile dahi olsa seçimin tehiri için 
ancak savaş halinin bulunmasını şart koşmuş
tur. 116 ncı maddeyi, Anayasamızın bu 74 ncü 
maddesinin ışığı altında incelediğimiz zaman, 
mahallî seçimlerin de tehiri, geriye bırakılması 
için Anayasanın esprisi ve ruhu karşısında çok 
mühim ve çok mâkul gerekçelerin bulunmasının 
gerektiğini 74 ncü maddenin her zaman için çı
karmak mümkündür. 

Bu itibarla, biz, seçimlerin zamanında ya
pılmasında demokratik rejimin işleyişi bakımın
dan büyük faydalar mütalâa etmekteyiz. 

Bu yönden tasarıya olumsuz oy kullanacağız. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Abbas Çetin, 

A. P. Grupu adına. 
ABBAS ALÎ ÇETİN (Kars) — Muhterem 

Başkan, ben bilâhara konuşacağım. 
BAŞKAN — (Lehte, aleyhte, üzerinde) ter

tibi üzere söz vermek istiyoruz., Buyurunuz Sa
yın Reşit Ülker, C. H. P. Grupu adına, aleyhte. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başka
nım, bizim Grupumuz şu anda karar almaktadır, 
onun için beni sonraya bırakmanızı rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, siz grup adına ko
nuşacaksınız değil mi efendim? Ama sıranızı 
takdim etmeyi arzu etmiyorsunuz, daha sonra 
kullanacaksınız ? 

ABBAS ALÎ ÇETÎN (Kars) — Lehte konu
şacağım, daha sonra konuşmam lâzım. 

BAŞKAN — Lehte şahsı adına Sayın Abdur-
rahman Şeref Lâç, buyurun. 

ABDURAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Mahallî idare seçimlerinin 1968 senesi Hazi
ran ayma tehirine dair kanun tasarısının ve di
ğer kanun tasarılarının mucip sebepleri gayet 
yerindedir. Münhasıran birlikte müzakeresine 
karar verilmiş bulunan bu üç kanunun gerekçe
lerine sadece muhalefet etmek için aleyhte ko
nuşmak doğru değildir. T. î. P. namına konu
şan arkadaşımız 238 sayılı Kanunun tadili sıra
sında Anayasa Mahkemesinin aldığı karan bu
rada yersiz olarak münakaşa mevzuu yapmak 
istemiştir. Hâdise gayet sarihtir. Senato seçim
leri, 1968 senesi Haziran ayında yapılacaktır. 

Yapılır mı, yapılmaz mı, burası bunun mü
nakaşası yeri değil. Bu, bitmiş; Anayasa Mah
kemesi kararını vermiş. 

Şimdi; efendim, niye mahallî idare seçimle
rini 1968 senesi Haziran ayına götürüyorsunuz 
da, Anayasa Mahkemesinin karan ile yapılması 
mümkün bulunan Senato seçimlerini 1968 den, 
1967 nin Eylülüne getirmiyorsunuz. Eylülde ma
hallî idare seçimlerini de yapm, onu da buraya 
getirin. Buna lüzum yok. Ö, orada yapılacaktır; 
bu mahallî idare seçimleri de Eylülde yapılacak
tı. Ama, yine arkadaşımızın da söylediği gibi, 
Anayasa da mâni hüküm yok. Memleket zaru
retleri bu seçimin 1968 e götürülmesini icabetti-
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riyor. Götüreceğiz. Bu, bu kadar basit bir mese
ledir. Bunu büyütmeye Anayasa mânidir, Ana
yasa Mahkemesi başka türlü karar da alabilir. 
Şu veya bu mülâhazalarla işi uzatmakta memle
ket menfaati yoktur. Her sene seçim yapılması 
vatandaşı mutazarrır ediyor. Bu bir vakıa. Ama, 
öyle olmuş ve uzun seneler, her sene seçim yap
mak zarureti de bu kanunlardan doğuyor. E.. 
kanuni imkânlarımız var. Vatandaşın sırtından, 
Devlet bütçesinden, vatandaşın bıkkınlığından 
istifade etmek istiyor musunuz? Yok... Vatanda
şı rahat bırakmak lâzım. Elimizde imkân varsa 
bu seçimi 1968 e Senato seçimi ile birlikte yapıl
mak üzere tehir edeceğiz. Bu, gayet basit bir 
mesele. Ama, kanundan şikâyetiniz var ise, 238 
numaralı Kanunu değiştirmek için teklif getirin, 
Büyük Meclis düşünsün. O, ayrı mesele. 

Onun için bu mevzuda lüzumsuz bir şekilde, 
sadece muhalefet yapmak için konuşmak ka
naatimce fazla gayretkeşlik olur. Bendeniz 
teklifin lehinde oy kullanacağımı arz ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Grup adına. 
BAŞKAN — Grup adına lehinde, aleyhinde, 

üzerinde? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde. Üzerinde, Sayın Ner-

min Neftçi?.. Yok. Üzerinde Sayın Şefik inan, 
buyurunuz.. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, mahallî idare seçimleriyle 
ilgili üç kanun tasarısını görüşüyoruz. 22 Ni
san 1964 tarihli Milliyet gazetesinde bir tetkik 
yazısı yayınlamıştım. Başlığını ('Seçimler mem
leketi Türkiye, Her yıl bir seçim) koymuştum. 
Makalemin başlığı bu idi. Üç yıl oluyor bu ma
kaleyi yayınlıyalı. Bu makalede ileri sürdüğüm 
fikirler o zaman iyi karşılanmıştı. Fakat maa
lesef bu fikirleri gerçekleştirmek mümkün ola
mamıştı. O makalede ileri sürdüğüm fikirler 
Kurucu Mecliste Anayasanın seçimlerle ilgili 
maddeleri yazılırken ve seçim kanunları hazır
lanırken Kurucu Meclise hâkim olan temel dü
şünce idi. Dört yılda bir seçim yapılacak, bu 
dört yıl arasında iki yıllda bir de, tam arada, 
ikinci yılda, kısmî Senato seçimleri yapılacak. 
Gerekirse aynı zamanda Millet Meclisinde mün
hal bulunan milletvekillikleri için kısmî seçim 
yapılacaktı. Kurucu Meclisin temel düşüncesi 

I bu idi. Dört yılda bir Türkiye çapında seçim, 
I iki yılda bir de arada, Senatonun 1/3 olarak 
I yenilenmesi ve Millet Meclisinde münhaller 
I var ise onların doldurulması idi. 22 Nisan 
I 1964 te, «Seçimler memleketi Türkiye, Her yıİ 
I bir seçim» başlığını taşıyan yazıda teşrih etti-
I ğim manzara bu değildi. Fiiliyat bizi Kurucu 
I Meclisin bu temeli düşüncesinden ayırmıştı ve 
I Türkiye her sene §u veya bu nam altında seçim 
I yapılan 'bir memleket haline 'gelmişti. Bir dü-
I zene konmadığı takdirde bu, ilelebet böyle 
I devam edip gidecekti. Şimdi önümüzdeki tasan 
I rılar bendenizin o makalemde ileri sürdüğüm 
I temel fikre uygundur. Hiç değilse bir tek se-
I çimi, :bir diğeriyle birleştiriyor. 

I Anayasamızın geçicci 10 ncu maddesi gere-
I ğince bir kanun çıkarılmıştı ve Senatomuzun 
I birinci 1/3 nün yenilenmesinin ne zaman yapı-
I lacağı kanun ile tesibit edilmişti. Yine geçici 
I 10 ncu madde öngörmüştür, dört sene ne ıza-
I man tamamlanacaktır? O da yapıldı. Senato-
I nun ikinci 1/3 ü de yenilendi. Şimdi üçüncü 
I 1/3 ü yenilenecektir önümüzdeki Haziranda. 
I Bendeniz şahsan bir Anayasaya aykırılık gör-
I müyorum. Çünkü, Anayasanın hir 73 ncü mad-
I desi var, diyor ki 73 ncü maddenin ikinci fık-
I rası; «Seçilen üyelerin 1/3 ü 'her iki yılda bir 
I yenilenir.» Tamam, her iki yılda bir yeniliyo-
I ruz. Birinci üçte biri yeniledik, tki yılı ge-
I cici 10 ncu madde gereğince biraz aşmıştı. 
I ikinci üçte biri de yeniledik, 10 ncu madde ıge* 
I reğince, iki seneyi biraz aşmıştı. Şimdi üçün-
I cü üçte biri yeniliyeceğiz. Yine geçici 10 ncu 
I maddenin zarurî neticesi olarak, ıgelecek sene 
I Haziranda yapılacaktır. Katiyen bir aykırılık 
I yoktur. Anayasa Mahkemesinin kararı da var-
I dır. O kararın altında muhalefet şerhleri var

dır. Bir kısım Anayasa Mahkemesi üyeleri 
muhalif kalmışlar karara. Şerh yazmışlar, de-

I misler ki, iyi ama, hu mekanizma ile altı ay 
senatörlük yapması lâzımıgelen kimselerin sü-

I resi 7 - 8 ay uzamış oluyor. Bundan dolayı da 
I Anayasanın bu defa 74 ncü maddesine aykırı 
I olur demişler. Anayasa Mahkemesinin çoğunlu

ğu bu muhalefet şerhini büe bile, . birisinden 
I birisini tercih etmek zorunda kararını vermiş, 

kanun, Anayasaya uygundur, demiş. Ve şimdi 
biz, Senatonun 1/3 seçimini yaptık, ikinci 1/3 

I seçimini yaptık. Kilometre taşları gibi konul-



M. Meclisi B : 134 6 . 7 . 1967 0 : 1 

muştur artık, Anayasanın birinci, ikinci, üçün
cü 1/3 nün kilometre taşları konulmuştur. 
Üçüncü 1/3 kilometre taşı da konulmuş ve bun
dan sonra kesin bir durumda devam edip gi
decektir, değişiklik olmıyacaktır, bitti. Bu 
bakımlardan mahallî idare seçimlerini, hiç de
ğilse bir seçimde birleştirmekte bendenizin üç 
sene önce ortaya attığım fikirlerle mutabakat 
yardır. 'Tabiî kendi kendimi inkâr mevzuu-
bahsolmaz, doğrudur, doğru buluyorum. Şu 
hailde önümüzdeki tasarıların dayatıldığı temel 
fikir doğrudur. Ancak bendeniiz, Hükümetin 
bu fikri ileri sürmesi kendi siyasi durumu ba
kımından uygun gördüğü bir işin mucip sebe
bi olarak ele almış olduğu inancındayım. Yani 
esbabı mucibeyi sonradan şey ediyor. Fikir 
doğrudur, itirazım yok, doğrudur ama, getirdi
ği tasarılara bir mucip sebep bulmak için sa
rılmıştır, bu temel fikre. Arz ettim. Çünkü 
eğer Hükümet gerçekten, üç sene önce ben
denizin şahsan ortaya attığım, pek çok arka
daşlarım bilirler, her sırada burada bulunan
lar, eğer Hükümet gerçekten hu kanaate vak
tiyle ulaşmış olsaydı, tamam. Yani, hu fikri 
gerçekleştirmek iç'in bu işi yapıyor, diyecek
tim. Eğer bu iki işi daha evvel düşünseydi, 
bütçeyi hazırlarken mahallî idareler seçimleri 
için bütçeye ödenek koymazdı. Derdi ki; ben 
seçimleri birleştireceğim, onun için koymadım. 
Tasarıyı da beraber getirirdi, bütçe ile; veya
hut, bütçeden birkaç gün sonra.. Şimdi 'büt
çeye ödeneği koyuyor, zannederim 36 milyon 
lira koyuyor, mahallî seçimli er için. Geliyor 
burada savunuyor. Aylar geçiyor, ondan son
ra 'bu tasarı hazırlanıp getiriliyor. Meclisimi
zin de sıon .günıleridir. Bu tasarıyı hazırlayıp 
getiriyor, mucip sebebolaralk doğru. Kenarda 
duran bir fikre sarılıp, yapışıyor. Burası biraz 
şey... 

Şimdi, benim dildiğim, Hükümet etmek de
mek ileriyi görmek demektir. Daha geçen sene 
"bütçe hazırlanırken, hu yıl seçimlerin yapıla
cağı belliydi. Daha yılın başında, 1967 yılının 
başında Yüksek Seçim Kurulu ilân etti; «17 
Eylül 1967 de mahallî idareler seçimleri yapıla
caktır.» dedi. Radyolar bildirdi. Nerede idi o 
zaman Hükümet? Tasarıyı getirecekti, hazır-
lıyacaktı, kütüklerin hazırlanması için bunca 
para harcanmiiyacaktı. Diyeceksiniz ki, «Biz 

madde koyduk, kütüklere harcanan paralar hiç 
boşa gitmiyecek, hiç merak etme.» diyeceksi
niz. Biliyorum ama, benim de diyeceklerim 
var. Biz yumurta kapıya .geldikten sonra ted
bir alıyoruz, diyorum. Tedbir doğrudur ama, 
yumurta kapıya geldikten sonra alınmış bir 
tedbirdir bu. Ondan sonra bu tedlbire mâkul 
bir mucip sebep arıyoruz. Son derece mâkul 
mucip sebebi de buluyoruz. Bulunur, her ted
birin az - çok mâkul bir mueip sebebi bulunur. 
Her zaman bulunur, mümkündür bu. 

Şimdi, bu durum karşısında ben diyeceğim 
ki; ;gerçek sebep şudur, bu tasarıların şevkinin 
gerçek sebebi şudur : A. R, iktidar partisi, 
4 ncü Koalisyonu da hesaba kattığımız takdir
de 29 aylık iktidarı sonunda seçmen önüne çık
mayı münasip görmemiştir. Gerçek budur. 
Gerçek budur. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Şimdi gerçek budur. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Geçen sene Senato seçimlerini yaptık. 

ŞEFtK İNAN (Devamla) — E... Geçen sene^ 
den bu zamana 12 ay ıgeçti. Neyse.. Gerçek bu
dur. Ama, son derece mâkul, benim de kabul 
ettiğim, benim 3 sene evvel gazete sütunların
da yazdığım bir fikir vardır. Doğrudur diyo
rum ama, bu mucip sebep bulunmuş, sarıiın-
mış bir mucip sebeptir. Tasarıdaki gerçek se
bep tasarruf değildir. Çünkü, tasarruf olsay
dı bu işi bütçe düzenlenirken yapmak gerekir
di. Ondan sonra kütükler düzenlenirken, dü
zenlenmeye başlamadan evvel yapma/k lâzım-

' gelirdi. Neyse, olan olmuş. Benim söylemek 
istediğim, biz hep böyle tedbir alırız da omm 
için. Yumurta kapıya gelince tedbir alırız, 
onu söylüyorum. Sanırım söylediklerim tama
men gerçektir; siz de, herkes de vicdanında 
benim bu söylediklerimin doğruluğuna inanır. 
(A. P. den «doğru doğru» sesleri) 

Şimdi, şu nokta üzerinde Hükümetin ve 
iktidar partisinin dikkat nazarını çekmek isti
yorum : 

Sayın arkadaşlarım, seçim konusunda halle
dilmesi lâzımıgelen konular vardır. Bana di
yecekler bulunur içinizden : «Sen neye yapma
dın, vaktiyle Kurucu Meclis zamanında?» 
diye. Ben gazetede yazdım. Çok iyi bir şey 
yaptığımıza kaaniydim ama, o kadar göz'nuru 
döktük, kitap okuduk, falan... Çok iyi bir şey 
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yaptığımıza kaaniydik. Ama, bir de bakıyor
sunuz tatbikatta hiç aklımıza gelmiyen olay
lar çıkıyor. Hayat... Bu, böyle. Düzelteceğiz 
kanunları tabiî tatbikatın verdiği derslerle.. 

Şimdi meselâ, bu yıl 1967 yılı Nisanında 
düzenlenmiş olan kütükler vardır. Düzenlendi, 
askıya çıktı, itirazlar oldu veya almadı. Eli
mizdeki tasarılar diyor ki ; ben bunları mute
ber sayacağım .gelecek seneki seçimlerde. Çün
kü, para harcandı, kâğıt gitti, matbaalarda 
basıldı, birçok geçici memur kullanıldı ve bir 
hayli milyonlar harcandı, bunların boşa gitme
mesi lâzımdır. O itibarla bu yılın Nisan ayın
da bütün memlekette düzenlenmiş olan kütük
ler, gelecek yılki Haziran ayında yapılacak se
çimlerde muteberdir, diyor. Ancak, bir yıllık 
olayları kavrıyabilsin diye tekrar askıya çıka
caktır, seneye Mayıs ayında askıya çıkacak. 
Kanun öngörmüş. Şurasını belirtmek isterim 
ki, bu tekrar askıya çıkma dâvası maalesef 
meseleyi halletmez. Çünkü tam 14 ay geçmiş 
olacak.. Bu yıl Nisan ayında düzenlendi, gele
cek sene Haziranda ona göre oy verilecektir. 
14 ay... (Mahiyeti anlaşılmıyan bir müdahale) 
Hangisi? Askıya çıkacak, diyorum, askıya 
çıktıktan sonra, düzelme, onu izah etmek isti
yorum. 14 ay önce düzenlenmiş, revizyona 
tabi tutulmak üzere askıya çıkmış kütüklerin 
temeli. 14 ay evvel düzenlenmiş olması keyfi
yetidir. 

Şimdi, 14 ay içinde ölümler olacak; ölmüş 
olan, bir yıl evvel hayatta, 1967 yılı Nisanın
da hayatta olup seçmen kütüğüne kayıtlı olan 
ve fakat gelecek yıla kadar ömrü vefa etmeyip, 
vefat edecek olanlar bulunacaktır. Ben sizi te
min ederim ki, bunların hiçbirisinin ismi sillin-
miyecektir listelerden, hiçbirisinin ismi silin-
miyecek'tir. Çünkü, ölü kendisinin ismini pek 
tabiî sildiremez. Kimse de gelip, falan öldü, si
lin bunu, demiyecektir. Bizdeki nüfus işini bi
lenler, mahalle muhtarlıklarındaıki kayıt işleri
ni yakînen bilenler bunun olmıyacağını teslim 
ederler. 

Şu halde, o kütüklerde ölülerin isimleri baki 
kalacaktır. Ondan sonra, mahalle değiştirmiş 
olanlar, köyden kalkıp kasabaya gelmiş olan
lar, kasabadan kalkıp büyük şehirlere gitmiş 
olanlar bulunacaktır. 

14 ay, bu. 14 ayda büyük nüfus hareket
leri olur, epeyce olur bunların miktarı. Bun

ların hiçbiri daha önce hazırlanmış olan kütük
lerden silinmemiş olacaklardır. Askıya çıktığı 
zaman bunlar diyeceklerdir, evet, bey yok
tum, şu mahallede oturuyorum, kütükte is
mim yok, yaz beni, diyeceklerdir. Eskiden ya
zılı olduğu yerden silinmesini kimse sağlıyamı-
yacaktır; mümkün de değil. (A.P. den, «yapılır, 
yapılır» sesleri) Yapamazlar efendim, yapılmaz 
o iş, silme işi yapılmaz, o ilâve işi olur; fakat 
silme işi olmaz. O halde kullanacağımız kütük
lerde ölüler mevcut görünecektir, hiç değilse 
bu, iştirak nisbetinin düşük olcağını göstere
cektir, hesap bakımından. Mahalle değişti
renler, köyden kasabaya, kasabadan şehre gi
denler eski kütüklerinde baki kalacaklar; bir de 
veni kütüğe yazılacaklardır, askıya çıkma es
nasında. Büyük yanlışlıklara sebebolacak ve bâ
zı, tabiî bunu kötüye kullanacak olanlar çift 
seçmen kartı alarak iki yerde oy kullanma yolu
na gidebileceklerdir. Seyyar seçmen kartları 
belirebilir! (Mahiyeti bilmmiyen bir müdahale) 
Havır, 1954 ile 1957 tecrübelerinden biliyorum. 
1954 - 1957 tecrübelerinden çök iyi biliyorum. 
''Gürültüler) Şimdi efendim, lütfen dinleyiniz 
d e 

fi ARKAN — Karşılıklı konuşmayınız. Buyu
cun Sayın tnan. 

SEFÎK İNAN (Devamla) — 1960 tan bu ya
na tek tük hâdiseler olarak beliren kütük yol
suzlukları - çünkü, 1960 tan bu yana tek, tük 
olavlar oluyor, mahkemeye gidilivor, falan âde
ta hortlıyacak mahivettedir. Bendenizce, olan 
olmuştur, doğru dürüst seçim yapmak, maksa-
dımızdır, muradımızdır, hepimizin. Gelecek yıl 
da şu seçmen kütüklerini yeniden düzenli
ce! im. Evet, yeniden düzenlensin, bu 14 ay 
önce düzenlenmiş olan kütüklerle Türkive'de 
^dio-im gibi, ölülere de ov verdirirler mahal
le, Işöy, şehir değiştirmiş kimselere de oy ver
dirirler. Bu böyledir. Onun için istirham ede
ceğim, ivi maksatlarla konulmuştur, hani ha
taları düzeltmek maksadiyle konulmuştur, o 
madde. Ama 14 av sıtnra bu gibi olayların 
tashihi mümkün değildir. Arz etmiştim, ölü
ler silinmivecektir, mahalle değiştirmiş olanlar, 
ük yazıldıkları kütüklerde yazılmış olarak 
devam edeceklerdir. 

Bu vesile ile bir nokta üzerinde-daha dur
mak istiyorum. O da şu : 1950 - 1960 arasın-
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da «Daimî kütük sistemi» adı oydu, kütükler 
daimîdir, «Daimî kütük sistemi» diye bir sistem 
uyguladık. Ama, onun adı «daimî» idi. Her yıl 
askıya çıkar, ölüler silinmez, yeniler yazılır fa
lan... Bir müddet sonra içinden çıkılmaz bir hal 
almıştı. Bilirsiniz, o sistem yürümedi, tuttuk 
değiştirdik, Kurucu Mecliste. Her defasında 
yeniden kütük hazırlansın, doğru olsun bu iş. de
dik. Fakat her yıl da seçim olduğu için, mas
raflı oluyor bu iş. 

Sayın İçişleri Bakanından çok istirham ede
ceğim, daimî kütük bürosu kurmak zamanı gel
miştir. Bizim nüfus teşkilâtımızın yanında, 
ona bitişik olarak frenklerin (R6gistre de popu-
lation) dediği, «nüfus kütüğü» diyebileceğimiz; 
yani, öteki kütüklerden ayrı, nüfusu mekân dâ
hilinde, oturduğu mahallede, oturduğu binada 
takilbeden bir kütük sistemine gitmek zorunda
yız. Bununla frenklerin (RĞgistre de population) 
dedikleri sistem ile, seçim kütüklerini birleş
tirdik mi hem iki işi bir arada yapmış oluruz, 
hem de memleketimiz nüfus alanında yeni bir 
merhale kaydetmiş olur. Bunu istirham edece
ğim. Bendeniz geçen devrede bir kanun tasa
rısı hazırlamış, vermiştim. Maalesef, kadük ol
du. Her zaman kendilerine yardımcı olabili
rim. Bu konularda az çok tecrübem vardır,, yar
dımcı olabilirim. Şu memlekette Allah aşkına 
doğru dürüst, Batı memleketlerinde olduğu 
gibi bir kütük sistemine kavuşalım, derim. 
Bunun için vaktimiz olacaktır. Sonbaharda bu 
nevi bir kanunu getirebilirler. Çok samimî ola
rak istirham ediyorum, çünkü, bunlar pal-
yatif tedbirler. Bunlarla olmuyor bu iş. Askı
ya çıkar, indir, falan... Olmuyor bunlarla Çok 
şeyler, tecrübeler geçirdik. Bu tecrübelerin 
ışığı altında devamlı ve daha ucuz, - ben hesa
bını da yapmıştım, bugünkü sistemden daha 
ucuza geliyor - yeni bir sisteme gidelim. 

Ayrıca, meselâ başında çok yadırganmıştı, 
ama, şimdi artık hiç kimse itiraz etmiyor, 
umumi tasvibe uğramış bulunuvor : Birleşik oy 
puslaısı. Mahallî idare seçimlerinde kullanıl
mıyor, bu o tasarıyı hazırlarken şeve gelmiş, 
sarih olamamışız anlaşılan. Yüksek Seçim Ku
rulu sarahat aradı ve mahallî idare seçimle
rinde birleşik oy puslası kullanılmaz, dedi. 
Onu da sağlamamız lâzım. Madem ki mutabı
kız bu sistemde, madem ki halkımızı Senato 

seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde birleşik 
oy puslasmı kullanmaya davet ediyoruz; aynı 
sistemi ötekilerde de uygularız, çok daha mâ
kul, çok daha iyi olur, işler çok daha iyi olur. 

Bu noktayı da yine Sayın içişleri Bakanı
mızın dikkat nazarına sunmak isterim. Yani, 
bu yaz, bu konularda çalışmak lâzımgeldiği 
inancındayım. Eğer bendenize hizmet düşerse 
ona da şahsen amadeyim. 

Özetliyeyim : Bu tasarılar dayandıkları temel 
fikir bakımından doğrudur. Ama; Hükümet, 
Hükümet etmenin icabı olan üeriyi görmek 
vasfından mahrum kalmıştır görememiştir 
ileriyi, 9 ay sonra yapacağını kestirememiştir. 
Yumurta kapıya geldikten sonra aklına gelmiş 
ve arz ettiğim gibi, kendi partisinin siyasi gö
rüşleri ölçüsünde şey etmiştir. Bu, o derece 
böyledir ki, buna, Temsilciler Meclisiniz karar 
verdi, taşradan gelen, vilâyetlerden gelen tem
silcileriniz karar verdi, Hükümet olarak siz ka-« 
rar vermediniz. Siz, ödeneğini kovdunuz, büt
çeden geçirdiniz. Temsilciler Meclisiniz parti 
orsranı dedi ki, «Seçime gitmivelim, durumu iyi 
görmüyoruz» (Gülüşmeler) ( C H P . sıralarından 
alkışlar) ve (mahiyeti anlaşılmıyan bir müda
hale) 

Efendim, zararı yok, ben böyle tefsir edi-
vorum, apaçık da söylüyorum. Temsilciler 
Meclisiniz istemiştir, halkla teması olan. halkın 
içinde yaşıyan, halkın nabzını tutan insanlar 
gelmişlerdir, Genel Başkan Süleyman Demire!'e 
demişlerdir ki, aman Genel Başkanım senin ic
raatın sökmüyor, (Gülüşmeler) çok oy kaybet
tik, ne yaparsan yap, bu müddeti uzatınız, ka
nunla, bu sene seçime gitmiyelim, demişlerdir. 
Siz de karar verdiniz. Gerçek budur. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Reşit Ülker, C. 
H.P. Grupu adına, buyurun. 

Açık -oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

C.H.P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, esasında dört, 
fakat tasarı olarak üç mahallî Seçim Kanunu 
hakkında C.H.P. nin görüşlerini arz edeceğim : 
Mahallî seçimlerin, kanunlariyle 4 senede bir 
yapılması kabul edilmiş olduğundan 4 senelik 
normal sürenin bitimi tarihi olan bu yılın 17 
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Eylülünde mahallî seçimlerin yapılması gerek
mektedir. 30 Mart tarihinde, kanunlara göre, 
seçim işlerine başlanılmış, seçim kurulları teş
kil edilmiş, seçmen kütükleri bürosu faali
yete geçmiş, seçmen kütüklerini tanzim etmiş, 
askıya çıkarmış, ilân etmiş ve kesinleşmiştir. 

iBu arada seçimle ilgili birtakım muamelele
re de girişilmiştir. Bunlar arasımda kanunlar 
icabı istifa etmesi gerekenler istifa etmişleridir, 
memur niteliğini taşıyanlar. Ve ayrıca, Yüksek 
iSeçim Kurulu da bâzı kararlar almıştır. Bu 
kararlar arasında mıeıselâ, muhtarlık için her yıl 
ara seçim yapılması lâzım iken nasıl olsa 17 Ey
lülde esas seçim yapılacağı için ertelenmiştir. 
Yani, şunu ifade etmek istiyoruz ki, bütün se
çim hazırlıkları yapılmış, ileri bir safhaya gelin
miş ve bu safhada iken bu kanunlar karşımıza 
çıkmış/tır. 

Bu kanun tasarıları 21 Haziranda Millet 
Meclisine sevk edilmiştir. Altındaki mıuflıalefet 
şerhlerimden anlıyoruz ki, evvelâ Karma ve 
Geçici Komisyon Başkanlık Divânının seçimi 
için bir yazı gönderilmiş fakat bu yazı teamüle 
göre, Meclis Başkanlığından gelen, Sayın Mec
lis Başkanımızın imzasını taşıyan bir yazr ol
ması gerekirken, imza taşımıyan bir yazı ile 
toplanılmış ve o imzasız yakıda o gün yalnız 
Başkanlık Divanının seçileceği bildirildiği hai
lde hem Başkanlık Divanı seçilmiştir, hem-
de, mütaakıp muameleler, yani 4 tane kanun, 3 
tane tasarı görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 
Bunda bir acelelik oldu, onu anlatmak istiyo
rum. Bir acelelik görüldüğü aşikârıdır. Yani, 
tutumlardan bu anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun getirilme
sinde muhtelif ^gerekçeler ileri sürülmüşitür. 
1968 Haziranında Senato seçimi yapılacaktır, 
her yıl seçim yapılması doğru değildir bunun 
birtakım sakıncaları vardır, vatandaş tedirgin 
olmaktadır, seçime katılma oranları düşmekte
dir, ilgisizlik gösterilmektedir ıgibi gerekçeler, 
'bir grupu teşkil etmiştir. Bunun yanında bir 
grup gerekçe ide, seçimlerin her yıl yapılmasının 
malî külfetleri olduğu ileri sürülmüştür. Bir 
diğer gerekçe de, seçimler dolayısiyle hizmet
lerin, herhalde adliye kastediliyor, adliye veya 
sandık başında vazife alanlar, belki kütük ya-
ızanlar kasdedilmiış olacak - Devlet işlerinin, 
Devlet hizmetlerinin aksadığı ileri sürülmüştür. 

Ayrıca, mnıhtelif gerekçelere ide yer veril
miştir. Bunlardan bir tanesi Anayasanın 116 ncı 
maddesinde, mahallî idare seçimleri için, millet
vekili ve Senato seçimlerinlde olduğu gibi, belli 
bir sürenin gösterilmemiş -olduğudur. 

Önce şunu belirtelim ki, her yıl seçim yap
manın mahzurlarını gidermek düşünülebilir. 
Fakat bütün seçimlerle ilgili ve geleckteki bü
tün seçimleri ilgilendirecek olan şümullü bu 
meselenin alelacele alınacak tedbirlerle önlene
ceğine kaani değiliz. Böyle parça parça getiri
len tedbirlerin meseleyi daha karışık bir hale 
getirmesinden ciddî olarak endişe edilir., Bir 
defa bu nokta bir kül olarak ele alınıp bütün 
neticeleriyle, diğer seçim kanunlarında doğura
cağı neticeler de derpiş edilmek suretiyle hal
ledilmesi elbetteki faydalıdır. Seçim kanunları 
birtakım hesap, kitap ve tekniğe dayandığı için, 
doğru yapıyoruz diye gene yanlış yapmış olma
mız ihtimali vardır. Bu noktalar vuzuihlu olarak 
ortada değildir. Her seçimin malî bir külfet ol
duğu ve böylece erken seçimle, geç seçimle me
selenin halledileceği iddiası da pek hakikata 
uyan bir iddia değildir kanaatimce'. Qünkü bu 
mesele kütüklerin daimî olarak yapılması mese
lesidir. Bugünkü seçim mevzuatımız, 293 sayılı 
Kanun, kütüklerin 6 aylık geçici bir süre için ya
pılması esasını kabul etmiştir. Bu, böyle olunca 
bunun tabiî neticesi, her seçimde bir kütük ya
pılması mecburiyeti ve bunun külfeti ne ise onu 
ödemek zorunluğu vardır. 

Bütün dünyada kabul edildiği gibi; ki, 1950 
Seçim Kanununu da prensibolarak daimî seçmen 
kütüğünü kabul etmiştir, bu esas kabul edilip daimî 
seçmen kütüğü büroları, daimî memuru bulunan 
daimî seçmen kütüğü büroları kurulmalıdır. Sa
yın Şefik İnan'm bu hususta bir teklifi olduğu 
gibi bendenizin de bir teklifim vardır, halen Ko
misyondadır. Birisi geçen devrede verilmiştir, 
birisi şimdi verilmiştir. Tabiî, bu bir grup tekli
fi değildir. Yani böyle bir teklif vardır, bu işin 
içinde bulunmuş insanlar olarak. 

1963 senesinde Bakanın benim bir sözlü so
ruma verdiği cevapta, masrafın 22 000 000 lirası 
kütüklere gittiğini ifade buurdular. Eğer kütük 
bürosu kurulacak olursa, her sene kütüklerde yok
lama yapılmakla beraber, meselâ, bunun 7 - 8 
milyona mâl olabileceği ortaya konmuştur. Bu 
değişik olabilir, ama şunu demek istiyorum u. H. 
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P. adına, burada bu masraftan kurtulmanın çare
lerinin en mühimi, bilhassa kütük bakımından
dır. Çünkü, bunun çok büyük bir kısmını kütük 
masrafları alır. Kütük masrafları vardır, bir de 
sandık başındaki vazifelilere yapılan masraf var
dır. Kütüklerin daimî bir sisteme bağlanması ge
reklidir. Yani çare bu olabilir. 

Diğer ileri sürülen mahzurlar da bu arada 
ciddî olarak düşünülebilir. Şimdi, Anayasanın 
116 ncı maddesine dayanılmaktadır. Anayasanın 
116 ncı maddesi şunu demektedir: Mahallî idare
lerin seçimleri kanunun gösterdiği zamanlarda 
yapılır. Yani, belli bir süre yoktur, öyle ise, 
madem ki, Anayasada belli bir süre yoktur, dört 
senenin ötesine aşılabilir, anlamı çıkarılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bizim seçim, tarihimiz
de mahallî idareler seçimlerinin daha kısa süre
lerle, dört sene değil de, daha kısa sürelerde ya
pılmasının'daha demokratik olduğu ciddî olarak 
ileri sürülmüş ve bu yolda da kanunlar getiril
miştir. Yani, bir süre Türkiye'de mahallî idare
ler seçimleri iki seneye indirilmiştir. Fakat tat
bikatta görülmüştür ki, bu iki sene işi olmuyor. 
Uzatmalarla 3 seneye, 4 seneye, hattâ diğer tem
ditlerle 5 seneye çıkarılmıştır. Temditlerden son
ra fiilen 5 seneyi, 6 seneyi bulduğu olmuştur. 
Şimdi öyle ise şu çıkıyor ortaya: Mahallî idare
ler seçimlerinin prensip itibariyle mümkün oldu
ğu kadar halkın iradesini, o günkü iradesini, en 
son, en yakın iradesini gösterecek şekilde kısa sü
rede yapılması bir idealidir. Bu, bir ideal olduğu
na göre, tatbikatımızda iki senelik bir tatbikat 
görülmüş 4 seneye çıkarılmış. Şimdi, bu dört se
nenin üzerine bir aşmayı demokratik kurallar ge 
reğince tecviz etmemek lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, bunların yanında bir
takım teknik mahzurlar da vardır. Yani, bu um il
mi prensiplerin yanında açık teknik mahzurlaı 
vardır. Birçok hatip arkadaşlarını bunlara temas 
ettiler. Gerçekten, kütükler bakımından büyük 
mahzurlar doğacaktır. Çünkü, şu değiştirilmesini 
düşündüğümüz yahut düşünülen, üzerinde iddia
lar ileri sürülen kanun dahi bir kütüğün yapıl
dıktan sonra, ancak kesinleştikten sonra altı ay 
'kullanılması esasını kabul etmiştir. Mayıs sonun
da kesinleşmiştir, bu günkü kütükler. Mayıs so
nunda kesinleşmiştir. Askıdan indirme tarihi 
20 Mayıs 1967 dir. Şimdi bunun altı ay kulla
nılacağını kabul ettiğimiz zaman, âzami Kasıma 

kadar kullanılacak bir şeydir. Biz ne yapıyoruz? 
Ertesi sene Haziran ayına kadar 'bu 'kütükleri 
kullanmaya kalkıyoruz. Bu, bir defa bugünkü 
298 sayılı Kanunun kabul etmiş olduğu esasa ay
kırıdır, tamamen aykırıdır. Bunlar anakanun de
ğildir, bu getirilenler diğer müteferri hükümleri 
nizama koyan kanunlardır, anakanuna aykırıdır 
ve ciddî mahzurları vardır. Şimdi buna karşı ge
çici dördüncü, diğer kanunların bâzısında geçici 
beşinci maddelerinde deniyor ki, bir 20 günlük 
süre daha tanırız. Yani, Haziranda seçime girme
den evvel 16 - 17 günlük bir süre daha tanırız, 
kütükleri askıya çıkarırız. 30 Mayıs tarihinden 
önce kütükleri askıya çıkaracağız. 20 Nisan ile al
tı Mayıs arasında demiş kanun, Belediye Kanu
nunda böyle derpiş edilmiş. Varsa itirazı vatan
daşın, gelir itirazını yapar. 

Arkadaşlarım, gerçekçi olalım, hiçbirimizin, 
hiçbir siyasi teşekkülün tecrübesi bu noktada ek
sik olduğu kanısında değilim, vatandaş gidip ka
tiyen kendisini yazdırmaz. 

Yani, şunu demek istiyorum : Yazdıracak va
tandaş miktarı gayet cüzi bir şey, hesaba katıl-
mıyacak kadar küçük olur. Değil ki, kapı kapı 
gezmek sistemine göre kapıya gidiliyor, kapı vu
ruluyor, vatandaş çıkıyor, bu şekilde yazıldığı 
halde, bir milyondan fazla vatandaşın geçmiş 
seçimlerde yazılmadığı sabittir eksik yazılmıştır. 
Bir evvelki seçimde, seçmen kütüğünde şu ka
dar yazılmıştır, istanbul ilinde. Bir sonraki se
çimde yeni yaş grupları katılmış olmasına rağ
men daha eksik bir sayı çıktığı olmuştur. Vak
tinizi almamak için söylemiyorum, var elimin al
tında rakamları, rakam düşüşü olmuştur. Bina
enaleyh, vatandaşımız kalkar, gider de 16 - 17 
gün içerisinde itirazını yapar, iddiasını kabul 
etmeye imkân yoktur, öyle ise, şimdiden ifade 
etmek mümkündür ki, iki seçim birleştirilmek
tedir. Biz katılmamakla beraber iki seçim birleş
tirilmektedir. îki seçimin birleştirildiği, yani Se
nato seçimi ile, üç tane de mahallî idare seçimi
nin yapılacağı seçimlerde büyük şikâyetler bü
yük haksızlıklar, büyük kütük yolsuzlukları ol
duğu iddia edilecektir ve hiç şüphesiz bundan he
pimiz müteessir olacağız. Yani, kimin daha az, 
kimin daha çok müteessir olacağını da kestirmek 
mümkün değildir. O halde seçmen kütükleri bakı
mından yapılacak şey aşikârdır. Benden evvel 
konuşan kıymetli hatiplerden bâzılanmn da arz 
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ettiği gibi, madem ki bir seçim yapıyoruz, 298 
sayılı Kanuna göre yeniden bir kütük tanzimi 
lâzım gelir. Bu işin çıkar yolu budur. E... bu pa
ra çoktur. Millet iradesinin en büyük bir kıymet 
olduğunu hepimizin kabul ettiği, millet iradesi-
riin tecellisi bakımından sarf edilecek paranın çok
luğundan bahsedilemez. Millet, onu vermeye 
amadedir. Ta ki, onun iradesi tam olarak tecelli 
etsin. Binaenaleyh, bu mülâhazaya da grup ola
rak katılmayız ve gerektiğinde bunun için öner
ge vereceğiz. 

Ayrıca, bir başka mahzur, teknik mahzur 
açıkça ortadadır. 400 lük sandıklar yapılması 
mümkün olacaktır. Bizim Seçim Kanunumu
zun, 298 sayılı Kanunun beşinci maddesine gö
re, millî tecrübelerimizden, uzun yıllar içinde 
'gördüğümüz tecrübeler den çıkan bir netice ola
rak bir sandığın esas itibariyle üç yüz seçmeni 
ihtiva .etmesi esası ka'bul edilmiştir. Tasnifin 
çabuk bitirilmesi, seçimin selâım'etle yapılması, 
oyların rahat atılması ve saire bakımından doğ
rudur. Ancak, bir köy veya mahalle, eğer bir 
sandıkda ifade edilmek imkânı buluyorsa ve 
onun da seçmen adedi bir parça fazla meselâ 
üç yüzü aşıyorsa istisna olarak böyle ımahalle 
ve köylerdeki sandıklarda fazlalık kabul edil
miştir. Fakat, bunların miktarı çok azdır. Yani, 
kaide olarak böyledir. Şimdi, bu kanunla 400 
lük esas oluyor. Yani, bugün 300 esasına göre 
yapılmış taksim edilmiş kütükleri üzerine, ye
niden yazılacaklar da geldiği zaman kabara
cağı da hesaplanarak, 400 e kadar çıkarılabi
leceği hesaplanıyor ki, bu kural olarak bütün 
sandıkların 400 olmasını icabettirecek bir iştir. 
Üstelik, dört seçimi de bir arada yapıyoruz. 
Yani, bu sandık kuruluna, dört tane seçimin 
de tasnifini yapmak vazifesini veriyoruz. Hem 
seçmen sayısını yükseltiyoruz, hem de vazifeyi 
çoğaltıyoruz. Bir de senatörlerin tasnifini yap
mak üzere vazife veriyoruz. Meselâ şehirde 
ise, bir mahalle muhtar ve ihtiyar heyetinin 
tasnifini yapacak, dil genel meclisinin tasnifini 
yapacak, belediyenin 'tasnifini yapacak ve Se
natonun tasnifini yapacak. Yerine göre değişen 
bir mevzudur, kolay kolay altından çıkılamaz. 
Seçim neticelerinin alınması gece yarılarına ka
dar sürer ve seçim işi karışabilir. Bu bakımdan, 
bu kısmın da biz esasına muhalif olmakla be
raber, eğer ıesas kabul edilecek olursa bu kıs

mın da çıkarılması ve bugünkü 208 sayılı Ka
nundaki sistemin tatbik edilmesi, yani, üç yüz
lük sandıklar usulünün tatbik edilmesi lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, demin kütüklerde 
arz ettiğim husus, hem mükerrer yazılmalara 
imkân verecek bir sistemdir, hem de mükerrer 
oy kullanmaya imkân verecek bir sistemdir. 
Kanunumuzun sisteminde alfabetik usul de ka
bul edilmediğine göre, bunları tespit 'etmek ko
lay kolay mümkün değildir. Kanunsuz bir şey, 
yani, kanunsuz olduğu esas itibariyle anaka-
nunlarda kabul edilen bir hususu, biz kanunla 
tescil etmiş olacağız. Şimdi görülüyor ki, esas 
bakımından Seçim Kanunun şu anda 'getirilme
si için ciddî bir sebep yoktur. Bütün hazırlık
lara girişilmiştir. Yani, evvelden düşünülen ve 
ifade edilen meselâ iktidarda bulunan A. P. 
çevrelerince seçimin mutlaka yapılacağı mü-
taaddit defalar ifade edilmiştir. Eğer bu dü
şüncede olmasalardı, hakikaten 30 Mart tari
hinden evel bir kanun getirmek suretiyle bugün 
şu duruma sokmazlardır, birtakım şeyler ge
tirmezlerdi. Alelacele doğan sebeplerle bu yola 
gidildiği ortadadır. Bu noktada şu iki şeyi söy
lemek 'mümkündür. Biraz evvel de ifade etti
ğim gibi, şu anda vatandaşlar, siyasi partilerin 
ilgilileri seçimleri feyizli neticelerle bitirmek, 
birtakım hoşnutsuzluklara, demokratik hoşnut
suzluklara, yolsuzluklara, partizanlıklara nihayet 
vermek isteği içindedirler. Yani, diyor ki, 
ben seçimimi yaparım, muhtaramı değiştiririm, 
belediye ;mi, belediye reisi mi değiştiririm, yan
lış yoldadır, diye demokratik bir duygunun ve 
düşüncenin içindedir. Milyonlarca vatandaş 
köyde ve kentte şu ânı, seçimi beklemektedir. 
Binaenaleyh, onun geri bırakılması, hiçbir 
şekilde tecviz edilemez. 

Kaldı ki, şu anlam çıkmaktadır, Sayın Şe
fik inan arkadaşımız da ifade ettiler, biz de 
şu anlamı çıkarmaktayız; zamlar ve fiyat ayarla
maları ile, İktisadi Devlet Teşekkülleri fiyat 
ayarlamaları ile vatandaşlar ıstırap içine düş
müşlerdir. Bugün piyasada para darlığı hisse
dilmektedir, birtakım sıkıntılar vardır. Eh, eğer 
biz bu seçimi Hazirana aldığımız takdirde va
tandaşların bu ıstırapları soğur, küllenir, alı
şılır, görüşü, zaman kazanmak görüşü, burada 
hâkim bir görüş olarak ortaya çıkmaktadır, 
bu maksatla getirildiği ortadadır. 
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Arz ve izah ettiğimiz gerekçelerle C. H. P. si 
seçimin ertelenmesini kabul etmemektedir. Uy-
,gun kanunla, muayyen zamanında yapılmasını 
istemeyi, vatandaşların hislerine tercüman olmak 
anlamlına almaktadır. Saygılarımla. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına leh
te Sayın Coşkun Kırca, buyurun efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKIN KIRCA (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, huzurumuz
da bulunan üç kanun tasarısının takibettiği temel 
hedef, memleket içinde seçim frekansını normal 
bir seviyeye indirmektir. Seçimlerim zamanı tes-
bit edilirken, her memleketin kendisine has psiko
lojik şartları bakımından seçim frekansının ne 
olması icabettiği de bir neticeye bağlanır. Seçim
lerle, seçmen kütlesinin iradesi belli kamu gö
revleri bakımından ortaya çıkar. Elbette demok
ratik bir rejimde bu iradenin cok büyük fasıla
larla meydana çıkması doğru değildir. Ama, bu 
demek değildir ki, bir memlekette her an seçmen 
kütlesinin iradesinin ortaya çıkmasına matuf fa
aliyetler de bulunulur. Hiç şüphesiz, demokratik 
bir memlekette şahıslar, hükmi şahıslar, özel şa
hıslar, özellikle siyasi partiler her an propagan
da faaliyetinde bulunurlar. Ama şu da doğru bir 
vakıadır ki, seçim kampanyasının zamanında bu 
faaliyetin ve bu faaliyete karşı seçmen kütlesi
nin ilgisinin derecesi çok daha fazla olur. Seç
men kütlesinin iradesinin esenlikle ortaya çıka
bilmesi, soğukkanlılıkla meydana gelebilmesi ifin. 
seçim tansiyonunun her an devam etmemesi zaru
reti de vardır. Hep biliriz ki, seçim kampanyala
rında seçmen kütlesinin heyecanı ister istemez 
bir hayli artar. Ama, mütaakıp seçimle önceki se
çim arasında bu tansiyon aynen devam ederse, 
mütaaikıp seçim bakımından seçmen kütlesinin 
gerekli kararı vermesi için arada soğukkanlılıkla 
düşüneceği hislerin, duyguların mâkul bir sevi
yeye, normal bir seviyeye inmiş olabileceği bir 
zaman bulunamıyabilir. îşte bu bakımdan biraz 
evvel Sayın Şefik İnan'in çok yerinde olarak be
lirtikleri hususlara aynen iştirak etmemek müm
kün değildir. Seçmen kütlesinin iradesinin teza
hürü soğuk kanlılık içinde olmalıdır, çok büyük 
fasılalar içinde olmalıdır. Binaenaleyh, makûl 
fasılaların tâyini işte bu iki kıstasın bir arada 

mütalâa edilmesiyle mümkün olabilir. Sayın Şe
fik tnan'ın bahsettikleri makalesini de çok iyi 
bilirim. Hakikaten bu hususları çok mükemmel 
bir şekilde ortaya koydular. Kendüerinıin bu ba
kımdan söylediklerine, Güven Partisi Grupu ola
rak, aynen iştirak ediyoruz. Hükümet, bu gaye
ye ulaşabilmek için bu tasarıları getirmiş bulunu
yor. Bütün seçimleri, yani, "Yasama Meclisleri 
seçimlerini de böyle bir gaye içinde mütalâa et
mek, şüphesiz meseleyi bir Anayasa tadili çerçe
vesi içinde ele almayı gerektirirdi. Hükümetin 
meseleyi bu vüsatte ele alamayışının gerekçeleri, 
üzerinde durulmaya değmiyecek kadar meydan
dadır. Binaenaleyh, seçim frekansını makûl bir 
hadde indirebilmek için kanun yolu ile, Anaya
sa değişikliği yolu ile değil, kanun yolu ile yapıl
ması mümkün olan ne ise önümüze getirilen ta
sarılar da bunu yapmaya matuf bulunmakta
dır. 

Burada bâzı Anayasa konularına da temas 
edildi ve Anayasa Mahkemesinin 25 .11 . 1963 
tarihli, 1963/300 esas ve 1963/280 numaralı 
Kararın münhasıran 238 sayılı Kamınla ilgili 
olduğu ve bu kanunlarla ilgili olmadığı söylen
di. Bendeniz de gerekçeyi okudum fakat gerek
menin bu hususta söylediklerimin, böyle bir ilgi 
kurmaya matuf olduğu neticesine ulaşamadım. 
Gerekçedeki bu cümleler münhasıran seçim fre
kansını azaltmak bakımından düşünülebilecek bir 
başka ihtimalin Anayasa açısından vâridolamı-
vacağını göstermeye matuftur. O ihtimal de 
mahallî idareler seçimlerini 1968 Haziranında ha
len mer'i olan kanuna göre ve Anayasa Mahke
mesince tümü iptal edilmemiş, tümü Anayasaya 
uvgun bulunmuş olan bir kanuna göre yapılacak 
olan seçimle mi birleştirilelim, bu taşanların is
tihdaf ettiği gibi, yoksa Senato seçimlerini mi 
öne alalım? Senato seçimlerini öne almanın bir 
kanunla mümkün olabileceğini düşündüğü an
laşılıyor, bu tez sahibinin. Güven Partisi gru
pu olarak bu kanaatte değiliz. Bunun sebebi çok 
basittir. Evvelemirde 238 sayılı Kanun, Anaya
sanın geçici 10 ncu maddesinin son fıkrasına da
yanılarak ısdar edilmiştir ve ilk Cumhuriyet Se
natosu seçimlerinden sonra yapılacak ilk iki kıs
mi Senato seçiminin Haziran ayında yapılması
nın teminine matuf olarak sevk edilmiş olan bu 
Anayasa hükmünün kendiliğinden doğurduğu 
netice ister istemez 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve mü-
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taakıp kısmi Senato seçimlerinin de Haziran 
ayında yapılmasını icabettirir. Niçin? Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi de bunu böyle gördüğünden 
dolayıdır ki, 238 sayılı Kanunun «Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin 1/3 ünün yenilenmesi için 
yapılacak ilk seçimin başlangıç tarihi ikinci yı
lın tamamlanmasından sonraki 30 Mart günü
dür. Haziran ayının ilk Pazar günü oy verilir. 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin ye
nilenmesi için daha sonraki seçimler ikişer yıl ara 
ile olur. Bu seçimlerin başlangıç günü, oy verme 
günü birinci fıkrada gösterilen günlerdir» diyen 
hükümlerini iptal etmemişse, bu iptal etmeyiş 
keyfiyetinin bu hüküm, iptal edilmiyen bu hü
küm muvacehesindeki tabiî neticesi 1968 Hazira
nında da Senato seçimlerinin yapılmasıdır. Çün
kü, iptal edilmiyen kanun maddesinde, münha
sıran 1964 ve 1966 da yapılmış olan Senato se
çimlerinden değil, fakat; bu kanun yürürlüğe 
girdikten sonra yapılacak olan bütün Senato se
çimlerinden bahsedilmektedir. Reddedilmiyen, 
iptal edilmiyen madde işte budur. Niçin bu 
böyledir? 

Biran için 1968 Haziranında yapılacak olan 
•Senato seçimlerinin 1967 Eylülüne alındığını 
fara edelim. Ne olacaktır? 1966 Haziranında bir 
Senato seçimi yapıldı. Bu senato seçimi ile, mu
ta akıp Senato seçimi arasında ancak 10 ay geç
miş olacaktır. 1964 ve 1966 da seçilen senatörle
rin 6 yıllık görev süresini kısaltmak veya uzat
mak da Anayasa bakımımdan söz konusu ola-
'mıyacağına -göre, 1964 Haziranında seçilmiş 
lolan senatörlerin yerine yeni seçim 1970 Hazi
ranında yapılacak ve 1966 Haziranında seçilmiş 
bulunan senatörler için yeni seçimlerin de 1972 
Haziranında yapılması iktiza edecektir. 

Anayasamız, senatörler bakımından iki hü-
ıküm koymuştur. Birisi, senatörlük süresinin altı 
isene olduğu; diğeri kısmî senato seçimlerinin 
iki yüda bir yapılacağıdır. Bulunacak her hangi 
bir hal çaresinin bu hükümlerden sadece birisini 
değil, ikisini de kapsaması her iki açıdan da şa
yanı memnuniyet olması lâzımıdır. Anayasanın 
(geçici 10 ncu maddesinin son fıkrası cevaz ver
diği içindir ki, 238 sayılı Kanun çıkarılabil
miş ve 1961 Ekiminde hep bir arada seçilmiş 
olan senatörlerin bir kısmının 6 seneden bir 
panea fazla, bir kısmının 4 seneden bir parça 
fazla, bir kısmının da 2 seneden bir parça fazla 

senatörlük yapabileceği neticesine ulaşılmıştır. 
Anayasa Mahkemesi de bunun, işte bu hususun 
Anayasanın 'geçici 10 ncu maddesi muva
cehesinde caiz olduğuna karar vermişti. Bi
naenaleyh bu görev uzatılması keyfiyeti 
seçimleri Haziranda toplamak arzusu Ana
yasa vâzıı tarafından ifade edilmiş, kabul 
edildiğine göre, Anayasanın Geçici 10 ncu mad
desinde, bu arzunun ilk üç devrede yenilene
cek olan senatörler için uygulanması gereken 
muvakkat bir inikasından ibarettir. Bundan 
sonra, senatörlük süresi altı aydan ne fazla, 
ne de az olamaz. Bir; İM her halükârda bu 
şart dâhilinde yapılacak olan senato seçimle
rinin de iki yılda bir yapılmam şarttır. 

Şimdi yine faraziyeye dönüyorum. Eğer 
1968 Haziranında yapılacak olan Senato seçim
leri bir kanunla 1967 Eylülüne alınsaydı ne 
olacaktı? 1966 Haziranında son senato se
çimleri yapılmış olduğuna göre 1966 Ha
ziranı ile 1067 Eylülü arasında sadece 
15 ay geçecek, 24 ay geçmiyecek, Anaya
sanın bir hülkmü ihlâl edilmiş olacak. Mü-
taa'kıben 1967 Eylülünde yapılan seçimlerle, 
1964 Haziranında seçilmiş olup da 1970 Hazira
nında yerlerine yenileri seçilmek üzere görev
den ayrılacak senatörlerin yerine senatörler 
için seçim, yapıldığında 1970 Haziranımda - tek
rar edeyim - bir evevelki Senato seçimi ile ara
da iki yıl 9 ay fark bir olacak, ondan sonra, 
1972 Haziranında yapılacak seçimde normal iki 
yıllık bir süre gelecek, mütaakıben tekrar 15 ay 
gibi bir süre sonra 1973 Eylülünde Senato seçi
mi yapılacaktı ki bu hal çaresinin senatörlük 
süresinin 6 seneden ne fazla, ne de az olacağına 
dair hükmünü ihlâl etmiyeceği aşikâr olmakla 
beraber, devamlı olarak Senato seçimlerinin iki 
yılda bir yapılmasına dair Anayasa kararını da 
kesinlikle ihlâl edeceği aşikârdır. Binaenaleyh, 
tek çözüm yolu, Senato seçimlerini Anayasa 
Mahkemesi şu veya bu hükmü, şu veya bu hük
mün, şu veya bu neticesini değil; tümünü iptal 
etmeyi reddettiği, tümünü Anayasaya uygun 
telâkki ettiği 238 sayılı Kanunun koyduğu 
esaslara göre yapmaktan ibarettir. Ve seçim 
frekansını azaltmak için mahallî idareler se
çimleriyle, Senato seçimlerini birleştirmek söz 
konusu olduğundan da yapılabilecek tek şey, 
mahallî idareler seçimlerinin, 1968 Haziranında 
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yapılacak olan seçimlerle birleştirmek ve mü-
taakıben de Haziran ayını mahallî idareler se
çimleri içinde esas ittihaz etmektir. Kaldı ki, 
Kurucu Mecliste seçim kanunları hazırlandığı 
zaman da, Haziran ayı pek çok bakımlardan se
çim için en uygun bir ay telâkki edilmiş idi. 
1963 senesinde mahallî idareler seçimlerinin 
Eylülde yapılması, çok daha evvel, 1960 tan da 
evvel mevcut mahallî idarelerin devamına en 
kısa bir zamanda son vermek ve ayrıca devrim
den sonra ortaya çıkmış olan ve seçimle gel
memiş olan kimselerin, vazifelilerin yerine bir 
an önce seçimle gelmiş olanları getirmek arzu
sundan doğuyordu. Bir özel durum vardı. 

Sayın İnan'm belirttikleri gibi, eğer Kurucu 
Meclisin bütün seçimleri birden tanzime imkân 
bulmuş olsa idi, o zaman hiç şüphesiz, mahallî 
idareler seçimlerini de Haziran ayı içerisinde 
yapmayı tercih edecekti. Bu o kadar böyledir 
ki, Senato seçimlerinin normal olarak Haziran 
ayında yapılabilmesi için Anayasanın geçici 
10 ncu maddesi sevk edilmiştir. Senato seçimle
rinin dahi normal olarak Haziran ayında yapıl
masını derpiş eden Anayasa vâzımın, evlevi-
yetle mahallî idareler seçimlerinin de Haziran 
ayında yapılmasını şayet böyle bir kanunu ıs
dar etmek fırsatını ve zamanını bulabilmiş ol
saydı düşüneceği, derpiş edeceği şüphesizdi. 
Böyle olduğuna göre, bu kanun tasarıları iki 
bakımdan yerindedir. Evvelâ seçim frekansını 
mâkul bir hadde indirmektedir. İkincisi, mahal
lî idareler seçimlerinin de Haziran ayında ya
pılmasını sağlamaktır. 

Bir başka ihtimal akla geliyor; acaba, mil
letvekili seçimleri ile birleştirilebilk* mi? Fakat 
milletvekili seçimlerinin, bizzat Millet Meclisi
nin kararı ile yenilenebilmesi imkânı ve bunun 
bu imkânının mecburiyetinin altında yatan si
yasi sebeplerin tezahürünün çok değişik olabi
leceği gerçeği böyle bir neticeye ulaştırılmaya 
elbette ki, imkân vermez. Yapılan şey tamamiy-
le doğrudur. Bu tasarılar, Haziran ayında ma
hallî idareler seçimlerinin Senato seçimleriyle 
birlikte yapmayı istihdaf etmekle çok yerinde 
bir netice ve bir hedef gütmüştür. 

Bu gerekçelerle Güven Partisi Grupunun, 
tasarıların tamamiyle lehinde olduğunu ve le
hinde oy kullanacağımı saygılarımla arz ede
rim. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, üzerin
de, buyurunuz. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Efendim, grup 
kararma uyarak aleyhinde konuşacağım, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, mümkün 
değildir. Çünkü bir sıra tertibettik. Aleyhinde, 
lehinde, üzerinde, diye söz vereceğim. Size söz 
verebilmek için bir grup sözcüsüne söz verme
dim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim, üzerinde konuşarak ka
naatimi söylerim. 

BAŞKAN — Tamam, tertip öyle çünkü. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
biraz önce ivedilik ve öncelik , teklifinin le
hinde konuşurken de arz ettiğim gibi, Hükü
met, getirmiş olduğu tasarılar hakkındaki fi
kirlerini çok da;ha önceden söyliyebilirdi. Ya
ni, seçim işlemlerinin başlama tarihi olan 30 
Marttan önce müdebbir bir Hükümet olarak, 
hâdiseleri önceden düşünen' ve derpiş eden 
bir Hükümet olarak' 30 Marttan önce bu ka
rara varmış olsa idi, seçim işlemleri bakımın
dan ve vatandaşın menfaati bakımından çok 
daha hayırlı bir şekil olacağını grup sözcü
müz ve benden önce konuşan diğer arkadaşla
rımız ifade ettiler. 

Malûmunuz olduğu veçhile Türkiye'de 
bir seçim hukuku meydana gelmektedir ve 
şerefli hâkimlerimizin de, Yüksek Seçim 
kurullarında, il seçim kurullarında, ilçe seçim 
kurullarında çalışan, bu konunun üzerinde 
düşünen, fikir imal eden şerefli Türk hâkim
lerinin de sayesinde Türk Seçim Hukuku git
tikçe tekâmüle doğru gitmektedir. Birçok ka
nunlarımız vardır. 306 sayılı, 307 sayılı, 286 
ve 287 sayılı mahallî seçimlerle ilgili kanun
lar, Millet Meclisi Seçimi Kanunu, Senato 
Seçimi Kanunu ve bütün bu kanunların da 
bağlı olduğu 298 sayılı «Seçimlerin Temel 
hükümleri ve seçmen kütükleri» isimli umu
mi prensipleri, umumi seçim işlemleri ve 
oy vermeyle ilgili propaganda müddetiyle il
gili bütün bu seçim kanunlarına sâri umumi 
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meseleleri ihtiva eden bir temel kanun var
dır. 

Mahallî seçimlerin 17 Eylülde, yani nor
mal zamanında yapılacağı düşünülerek 30 
Marttan itibaren 298 numaralı esas prensip 
kanunundaki müddetler işlemeye başladı. Ge
çen Mayıs ayında memurlar, kendi mm-
takalarında» meselâ belediye meclisi üye
liğime, belediye başkanlığına, il genel meclis 
üyeliğine adaylığını koyacak olan memurlar 15 
Mayısta istifa etti. Getirilmiş olan tasarılar
da bu memurların istifalarının ne olacağına 
dair her hangi bir hüküm yoktur. Bu va
tandaşlar Danıştaya gitseler kazanırlar. 
Çünkü, mağdur olmuş vaziyetedilerler. Ta
sarı alelacele yazılmıştır ve komisyon alela
cele vazife taksimi gayesiyle toplanarak ka
rar vermiş, tasarıları kabul etmiş ve Yüce 
Meclise sevk etmiştir. Halbuki bizim Seçim 
Hukukumuzda, bilhassa 298 sayılı Kanun 
bakımından bir usuller manzumesi vardır. Bu 
usuller manzumesi içerisinden iki üç usulü, 
yahut iki üç maddeyi tadil edip, çektiniz mi 
umumi bir çöküntü oluyor. Nitekim, bu 
umumi çöküntü şu tasarıların getirilmesiyle 
olmuştur, muhterem arkadaşlarım. Kütük
lerin yazılmasına başlandı ve 26 Mayısta kü
tükler kesinleşti. Fakat 298 sayılı Kanunu
muza göre, her seçim için kütük tadil edilir. 
Eğer, altı aylık müddet geçmemişse, kü
tüklerin yazımından itibaren altı aylık müd
detin içinde ise, yeniden kütük yazımına 
lüzum yok. Şimdi size bir misâlle anlata
yım; İstanbul'un bir kazasında bir ara seçi
mi yapılmıştır ve kütük yazımı yapılmıştır, 
aynı zamanda o ara seçimi için. Meselâ 
Küçük Köy Belediyesi : Ara seçimi yapmıştır, 
kütük yazımı yapmıştır. Seçimlerin 17 Ey
lülde yapılacağı düşünülerek, altı aylık müd
det içinde olduğu için, o belediyede tekrar
dan kütük seçimi yapılmamıştır. (Orta sıra
lardan, «kütük yazımı» sesleri.) Kütük yazımı 
yapılmamıştır. Şimdi durum ne olacak? 

Muhterem arkadaşarım, ara seçimleri için
de eğer altı aylık kütük meselesi geçtiyse, 
kütük yazımı mevzuubahsoluyor. Meselâ İstan
bul'da böyle misaller vardır. Son 17 Eylül mahal
lî seçimler için kütük yazılırken, altı aylık müd
detin içinde olduğu için bâzı kazalarda kütük ya

zımına gidilmedi. Halbuki, bunlar bir sene er
telendiğine göre, bir sene sonra da aynı kütük
lerle seçim yapılacağı mevzuubaihsolduğuna göre, 
seçimin bir sene ertelenip, aynı kütüklerin o seçim
de de kullanılacağı mevzuubahsolduğuna göre, 
şimdi yazılmamış olan o kısımdaki kütükler ne 
olacaktır? Bir, bu yandan tenkid edilebilir. 

İkincisi de, 17 Eylül mahallî seçimleri için 
yazılmış olan kütüğün müddetini kesinleşmiş olan 
kütüğün müddetini bir sene müddetle uzatmakla, 
yani 20 Haziran 1968 de de bu kütüğü kullandır
makla daha başka sakıncalar da orta yere çıka
caktır ki, getirilen tasarıda bunlara dair her han
gi bir hüküm yoktur. 

Bu arada boşalmalar olacaktır. Belediye mec
lislerinde, belediye başkanlıklarında, il genel mec
lisi üyeliklerinde boşalmalar olacaktır. Bu boşal
malar için altı ay zarfında kütük yazılması, altı 
aylık müddet içerisindeki bir kütüğe göre seçim 
yapılması gerekirken, meselâ yedinci aya, sekizin
ci aya gelen boşalmalar için yapılacak olan seçim
lerde hangi esası kullanacağız? Vakıa onbeş gün
lük bir itiraz müddeti tanımıştır, bu tasarılar. 
Ama, 15 günlük itiraz müddetini, sadece ertelen
miş olan mahallî seçimler için tanımıştır ve Se
nato seçimleri için tanımıştır. Onun dışında boşal
malar için ayrıca bir itiraz müddeti yoktur. Altı 
ayı geçirip de, 7 nci ve 8 nci aya rastlıyan seçim
lerde aynı sabit kütük için her hangi bir itiraz 
müddeti tanınmamıştır. 

Bu noktayı nasıl halledeceğiz? Sadece Yüksek 
Seçim Kurulu kararlariyle meseleyi tanzim et
mek Parlâmentomuz için ayıptır, kanaatindeyim. 
Çünkü bir kanun çıkarılırken Parlâmentodan, 
sadece boşlukları Yüksek Seçim Kurulu doldur
sun, şeklinde bir mütalâaya gitmemek gerekir. 
Bir tasarının dört başı mamur bir şekilde düşü
nülmesi ve ona göre hazırlanması gerekirdi. Maa
lesef getirilen tasarıda bu hususlar hiç düşünül
memiştir. Komisyonda görüşülürken itiraz ettik, 
dedik ki, bir sene müddetle aynı kütükleri ikinci 
defa kesinleştireceksiniz, askıya çıkarmakla.' Bir 
kere kesinleşmişti zaten 26 Mayısta. Bir de, 
20 Haziranda yapılacak olan seçim için ikinci 
defa askıya çıkaracaksınız. 15 günlük bir askı 
müddeti ve itiraz müddeti tanıyorsunuz bu sefer. 
Bizim seçmenimizin zaten seçime olan alâkası 
malûmdur. Bu müddet zarfında seçmen olabil
mek hakkını i'ktisabeden vatandaşların kütükte 
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ismini arayıp kendini yazdırmaları meseleleri 
öbür taraftan ölümler, seçmen olabilme hakkın 
kaybeden insanların kütükten düşürülmeleri me 
seleleri nasıl halledilecek? Sadece vatandaşın if
razına bağlı olarak halledilecek. İtiraz etmedif 
takdirde o eski kütükler büyük bir keşmekeşi;! 
içinde, bir karışıklık içinde uygulanacak. Mü 
kerrer olacak, muhterem arkadaşlarım. Bir sene 
zarfında bir mahalleden bir mahalleye taşma: 
lar; bir ilden bir ile taşınanlar vardır. Ve bu 
umumiyetle çok fazla miktardadır. Bu mükerrer 
ler meselesini nasıl halledeceğiz? Elbette ki, ha] 
ledemiyeceğiz bu duruma göre. Çünkü kütü' 
yazımına gidilmiyor. Sadece 15 günlük bir itirar 
müddeti tanınıyor. Bu, her üç kanun tasarısında
ki ek 3 ncü madde. Bize eski günlerin, 1960 tan 
önceki günlerin kütük keşmekeşini hatırlatmak 
tadır, vatandaşın feryadından hepimiz kulakla 
rımızı tıkamak durumunda kalacağız. Bu bakım 
dan e'k 3 ncü maddenin kanundan çıkarılması 
şarttır. Sırası geldiği zaman bu hususta bir öner 
geyi Yüce Divana vereceğiz. 

önemle bir diğer nokta da, muhtarları, doğ
rudan doğruya tasarılar görevlendirmiştir. 
Halbuki, bizim Türk seçim hukukumuzun son 
aurumunda, tekâmül etmiş olan halinde, muh
tarlar doğrudan doğruya kütük yazımı ile so
rumlu değildirler. Sorumluluk, sadece ilçe şe
yim kurullarının uhdesindedir. İlçe seçim ku
rulları, tarafsız kimselerden müteşekkil birta
kım yazım memurlarını vazifelendirirler. İster
se muhtarı da vazifelendirir. Ama, muhtar so
rumlu değildir. Sorumluluk seçim kurullarının 
uhdesindedir daima. Halbuki burada, bu üç ta
sarıda, muhtarı doğrudan doğruya sorumlu 
tutmuştur. Bu işlemlerle uğraşır, diyor. Hepi
miz biliyoruz ki, teşkilâttan geldik muhterem 
arkadaşlarım, bu, Türk Seçim Hukukunda bir 
ileriye gidiş değil, bir geriye gidiştir. Muhtar 
her ne olursa olsun siyasi bir organdır. Senin 
adayın kazandı, benim adayım kazandı diye 
- teşkilâttan geldik hepimiz pek güzel biliyo
ruz - bunu gazeteler de yazar, falan yerdeki 
muhtar seçimini C. H. P. yahut A. P. kazandı, 
diye. Vakıa son durumunda kanunun, muhtar
lıklar için siyasi partiler aday göstermezler 
ama bu böyle telâkki ediliyor. Muhtarı sorum
lu addettiniz mi, muhtar kendi siyasi temayü
lüne göre birtakım listeleri toplıyaeaktır ve 

bunlan seçim kurullarına verecektir. Demek: 
ki, muhtara bir sorumluluk tanıyor. 

Bu husuıs ise bizim görüşlerimize aykırı
dır Bu hususun da tasarıdan çıkarılması için, 
maddesi geldiği zaman, bir önergeyi Divana 
takdim edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; gerekçede her sene 
seçim yapılması, vatandaşların bu meseleler-» 
den bıkması dolayısiyle seçime karşı alâkası
nın azaldığı v.s. birtakım fikirler var. Her 
sene seçim yapılması meselesi, daha önceki söz
cülerin izah ettikleri gibi, Anayasanın, Seçim 
Kanunundan sonra tanzim edilmesinden doğ-* 
m aktadır. Bu durumda biz, dörder senelik pe
riyotlar şeklinde bir seçim hukuku kabul et
mişiz. 

Altı sene seçim periyotları vardır. Ama, Wk 
dörder senelik seçim periyotlarını kabul etmi
şiz. Dörder senelik seçim periyotlarını kaibul 
eden memleketlerde normal olarak iki senede 
bir seçim olur. Çünkü, ara seçimleri olur. Ama, 
biz 1960 dan evvel bunu unutmuştuk. Çünkü 
o zamanki iktidarlar ara seçimlerine giıtimiyor-
lardı. Şimdi mesele iki senede bire getirilebil
mektir. Bu da bir Anayasa meselesi değildir. 
Öyle zannediyorum ki, yani, ben şahsım adına 
konuşuyorum; Yüksek Heyetiniz milletvekili 
seçimlerini Hazirana aldığı takdirde ve mahal
lî seçimlerin birisini de ara Senato seçimleri 
ile birleştirildiği takdirde yani, bu bir kanun 
mevzuudur, Anayasa meselesi değildir, o tak
dirde iki senede bir seçim meselesi hallolmuş 
olur ki, bu da dörder senelik seçim periyodu
nu kafoul eden memleketler için normal bir 
husustur. Sayfılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Naihit Menteşe; Komis
yon adına söz mü istiyorsunuz, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAİHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. Açık oyla
malarda oylarını kullanmamış arkadaşlarımız 
lütfen oylarını kullansınlar. 

Yeterlik önergesi gelmiştir. Komisyon adına 
son :söz mille'bvekilininjdir hükmüne göre bir 
arkadaşi/mıza sıradan söz vereceğim. Onu taki-
>en yeterlik önergesini oya koyacağım. Sayın 
Abbas Çetin, Adalet Partisi Grupu adına zatı-
âliniz konuşacaksınız. 
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Buyurum Sağrın Nalbit Menteşe. 

GEÇtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHtT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 17 Eylülde yapılması Yüksek 
Seçim Kurulunca ilân edilen seçimlerin Sena
to seçimleriyle birlikte yapılmasını derpiş eden 
kanun tasarısı üzerinde arkadaşlarımız fikir
lerini beyan ettiler. Bu seçimlerin, Senato seçim
leriyle birlikte yapılması, tamamiyle gerekçe
de belirtilen hususlar dolayısiyle olmuştur. 
Esasen iktidar partisinin seçim beyannamesin
de ve Hükümet Pragrammda seçimlerin iki 
senede bir yapılması daha evvelden temenni 
edilmiş ve tedbirler alınacağı söylenmişti. Bu 
bakımdan, arkadaşlarımızın diğer mülâhazala
rına, diğer düşüncelerine iştirak etmek müm
kün değildir. Gerekçede de belirtildiği gibi, 
Türkiye'de hemen hemen her sene seçim yapıl
maktadır. Bu arada istifa eden muhtarlar, is
tifa eden belediye reisleri dolayısiyle, yeni 
kurulan belediyeler dolayısiyle vatan sathı her 
an seçimle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu
nun, bu seçimlerin neticeleri üzerinde muha
lefet mensubu arkadaşlarımız, C. H. P. ne men
sup arkadaşlarımız düşüncelerini belirtseler-
di, bu takdirde iktidar partisinin seçimden 
kaçtığı gibi hususları ileri sürmezlerdi. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu seçimlerin er
telenmesi Hükümet Programında düşünülmüş 
ve iki senede bir seçim hususu teemmül edil
miş idi. Aynı zamanda bu seçimlerin ertelenme
si haklılığını ortaya koyan birtakım rakam
lar da gerekçede sayın milletvekillerine arz edil
miş bulunmaktadır. Meselâ, gerekçede denil
mektedir ki, her sene yapılan bu seçimler do
layısiyle seçime iştirak nispetleri düşmekte
dir. Seçim bütün vatandaşların iştiraki o ba
kımdan ilk şartlarından biridir. O bakımdan 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın fikrine işti
rak etmek mümkün değildir. Sayın arkadaşı
mız her sene yapılan seçimler dolayısiyle iş
tiraklerin düştüğünü nazara almış olsalardı, 
göz gezdirmiş olsalardı herhalde o fikirlerini 
bu kürsüden söyliyemezlerdi. 1961 Milletvekili, 
Senato seçimlerinde iştirak % 81,4; 1963 ma
hallî seçimlerinde % 77,62; 1963 te % 67; 1964 
te % 60,2; 1965 te %71,3; 1966 kısmî Senato 
seçimlerinde de % 56,20. Görüyorsunuz ki, her 
sene yapılan seçimler dolayısiyle iştirak nis-

betleri azalmaktadır. Bu bakımdan erteleme za
ruridir, sayın arkadaşlarım. 

Yine, her sene yapılan seçimler dolayısiy
le Devlet birtakım malî külfetlere mâruz kal
maktadır. 1961 seçimlerinde 26 158 627 Türk 
lirası harcanmıştır. 1963 yılı mahallî idare se
çimleri için 20 269 338 Tl. harcanmıştır. 1964 
vılı Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri için 
7 211 178 Tl. harcanmıştır. 1965 yılı milletve
killeri seçimleri için 21 143 326 Tl., 1966 yılı 
Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri için 
11 262 264 Tl. harcanmış bulunmaktadır. Şu 
halde her sene secimler maliyemize büyük kül
fetler getirmektedir. Aynı zamanda her sene 
vapılan secimler,, sıksık yapılan seçimler do
layı siyle hâkimlerimiz işlerini göremez hale 
çelmektedir] er. Devlet memurları seçimle vazi
felendiril diki eri için yine aynı şekilde hizmet
leri aksamaktadır. Şu duruma göre bu gerekçe 
karsısında da arkadaşlarımızın insaflı olması 
icabeder. 

Sayın arkadaşımız Coşkun Kırca burada 
Anayasa Mahkemesinin kararını izah ettiler. 
Aynen iştirak ederiz. Hükümet seçimleri evvele 
almak ve bu suretle birleştirmek için adeta çır
pınmıştır. Ancak, mevduat karsısında, Anaya
sa Mahkemesinin sarih kararı karsısında Hazi
rana bu mahallî seçimleri itmek zaruret haline 
gelmiştir. Mahallî seçimlerin ertelenmesi Ana
yasamıza aykırı bir keyfiyet değildir. O bakım
dan Anayasa Mahkemesinin kararı ve Yüksek 
Secim Kurulunun kararları muvacehesinde se
çimlerin Hazirana ertelenmesi zaruret halini 
almıştır. Anayasa Mahkemesinin üyelerinin mu
halefet şerhinde bu hususlar sayılmıştır. Yani, 
geçen iki yılın uzatılması sonunda doğacak ne
ticeler muhalefet şerhinde belirtilmiştir. Şu 
halde Anayasa Mahkemesinin bu hususu naza
rı dikkate almadığı keyfiyeti ileri sürülemez. 
Sayın Şefik İnan da bu görüşümüze iştirak 
etmişlerdi. Yine Yüksek Seçim Kurulunun bu
na muvazi bir kararı da vardır. 

Sayın arkadaşlarım, Komisyon Üyesi Ham-
di Orhon arkadaşımız tasarıya gördüğünüz gibi 
bir muhalefet şerhi koymuştur. Bunda Sayın 
Orhon şöyle demektedir:. 

«Geçici komisyonlar Meclis Başkanı tara
fından toplantıya çağrılabilir. Bu çağım baş
ka makam tarafından yapılmaz.» halbuki ku-
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tulara atılmak suretiyle ilk çağın Meclis Baş- I 
kanı tarafından yapılmıştır. İkinci toplantı 
yine kutulara atılmak suretiyle yapılmıştır. 
Üçüncüsü de yine aynı şekilde. Fakat Sayın 
Hamdi Orhon arkadaşımız bu üç çağırıya rağ
men toplantıların hiçbirisine katılmamıştır. 
Nihayet, burada Meclis Başkanı tarafından da
vet vukubulduğu halde muhalefet şerhi koy
mak zaruretini hissetmiştir. Bunu anlıyamadık, 
sayın arkadaşlarım. 

Sonra arkadaşımız yine, kutularımıza imza- J 
sız bir davet atılmıştır. Davette Komisyon Baş
kanlık Divanı seçimi yapılacağından bahse
dilmiştir. Böyle bir davet tamamen tüzük hü
kümlerine aykırıdır, demektedir. 

Sayın Hamdi Orhon'un bu itirazına İçtüzü
ğün 31 nci maddesi cevap vermektedir. I 

«Encümen ruznameleri, encümenler tarafın- I 
dan tanzim ve bir gün evvel bütün vekillere I 
ve mebuslara ilân olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa I 
Meclis Reisi, veyahut encümen Eeisi azayı hu- I 
susi vasıtalarla da topliyabilirler.» I 

Şu halde müstacel bir vaziyet olduğu tak- I 
dirde yazılı davet olmaksızın da hususi vasi- I 
talarla encümen azaları toplanabilir. Şu hal- I 
de Sayın arkadaşımız Hamdi Orhon'un bu iti- I 
razları da İçtüzüğe uygun değildir. Kaldı ki, I 
komisyon 2/3 e yakın bir çoğunlukla toplan- I 
mış, -Başkanlık Divanı teşkil ettikten sonra I 
gündeme geçmiştir. Biliyorsunuz ki, komisyon- I 
lar, Başkanlık Divanı1 seçimlerini yaptıktan I 
sonra 1/3 ekseriyetle bile toplanabilir, 2/3 e I 
yakın bir çoğunluk ile toplantıya devama ka- I 
rar vermiştir. Bunun da İçtüzüğe aykırı bir ci- I 
heti yoktur. Sayın arkadaşlarım, kütüklerin. I 
yapılan kütüklerin, bir sene sonra da geçerli I 
olacağına dair hükümlere, tasarının getirdiği I 
hükümlere itirazlar vaki olmuştur. Denilmiştir I 
ki, ölümler vukubulacaktır o takdirde ölen kim- I 
senin yerine rey kullanmak gibi bir durumla I 
karşı karşıya gelinecektir. Sayın Şefik İnan ar- I 
kadasımız bu itirazı ileri sürdüler. Biliyorsu
nuz, 298 sayılı Kanunda da seçmen kütükleri- I 
nin altı ay sürece muteber olduğu tedvin çdil- I 
mistir. Altı ay içinde ölüm vukubulmıyacak I 
mıdır sayın arkadaşlarım? Şu halde, 298 sa
yılı Kanun buna da cevap vermiş, ölen kimse
nin yerine oy kullanma vaki olduğu takdirde, | 

cezai hükümlerle seçmen tecziye edilmiştir, 
vatandaş tecziye edilmiştir. Bu bakımdan böy-
^ bir husus varit değildir. Esasen cezai hüküm
lerle bu önlenmiştir. Kaldı ki, sayın arkadaşla
rım, tasarıda bir haftalık itiraz müddeti 15 gü
ne çıkarılmış bulunmaktadır. Bir sene uzatıldı
ğına göre 15 günlük bir itiraz müddeti de tas
vibe sevk edilmiş ve bu suretle arkadaşlarımı
zın düşünceleri, itirazları önlenmiş bulunmak
tadır. 17 milyon lira halen sarf edilmiştir. 17 
milyon lirayı bir tarafa atmak suretiyle kü
tüklerin yeniden tanzimi insafsızlık olsa ge
rek sayın arkadaşlarım. 

Sayın Nermin Neftçi arkadaşımız, istifa eden 
memurların mağduriyetinden bahsettiler. Ko
misyonumuz bu hususu düşünmüş ve Yüce Baş
kanlığa bir takrir vermiş bulunmaktadır. Ay
nen okuyorum sayın arkadaşlarım. 

«Madde 4. 19 . 7 . 1963 tarihli, 306 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiş
tir. 

Geçici madde 6. — 11 genel meclis üyeliğine 
adaylığını koyabilmek için yürürlükteki ka
nunlar gereğince bu kanun yürürlüce girmeden 
^nce bulundukları kamu görev ve hizmetlerin
den istifa etmiş olanlar, yazılı müracaatlarında 
fpkrar eskiden bulundukları kamu hizmetleri
ne alınır ve istifalarından kamu hizmetine tek
rar alınmalarına kadar geçen zaman kidemleri-
ne eklenir.» 

Su halde, Savın Neftçi arkadaşımızın itira
zı komisyonca önlenmiş bulunmaktadır. Müs>-
terih olsunlar. 

Yine Neftçi arkadaşımız 298 sayılı Kanunu 
unutarak, (Bu erteleme Kanununda muhtar
lardan istifade edilir) hükmüne karşı itirazda 
bulunmaktadır. Aynı şekilde, Anakanun olan 298 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesinde muhtarlar
dan istifade edilen hüfemü yer almış bulun
maktadır. Aynı itiraz komisyonda da yapılmış
tır. sayın arkadaşımız hernedense muhtarlara 
karşı bir allerji beslemektedirler, ama bu ni
hayet bir yardımdır, memurlar, da bu yardıma 
çağrılmaktadır. Birtakım aksi işlerinde za
ten muhtarların yardımı olacaktır. O bakım
dan arkadaşımızın bu noktada hassasiyet gös
termesi yersiz bir keyfiyettir. 

Diğer sözcü arkadaşlarıma, daha evvel ko
nuşan arkadaşlarımıza aynızamanda cevap ver-



M. Meclisi B : 134 6 . 7 . 1967 O i 1 

miş olduğumdan tekrar vaktinizi almamak için 
uzatmıyaoağım. Tasan bir erteleme tasarısıdır, 
birtakım tüzük mülâhazalarının bu tasarı 
görüşülürken öne sürülmesine lüzum yoktur. 
Eğer sayın arkadaşlarımızın birtakım düşün
celeri var ise onu sonra kanun teklifi halinde 
getirmeleri mümkündür. Bu erteleme ve erte
lemenin getirdiği birtakım zorunlu hükümler
dir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, zatıâlinize, 
İçtüzüğün 95 nci maddesinin Başkanlığa vermiş 
bulunduğu takdir hakkını lehinize kullanmak 
suretiyle söz vereceğim. Ancak, bu söz mahdut 
•bir çevreye inhisar •etmektedir. Ve komisyon 
başkanının münhasıran şahsınızla ilgili iddiası
na cevap teşkil edecektir. Lütfen bu lâzımeye 
dikkatinizi rica ederim. Buyurun, efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Başkana teşekkür ederim. 
Tüzüğü, mümkün mertebe iyi bilen bir arkada
şınız olarak, tamamen içinde kalarak sayın söz
cü arkadaşın beyanına cevap vereceğim. 

Yalnız şunu da arz etmek isterim ki, sözcü 
arkadaşımız vermiş olduğum muhalefet şerhinin, 
kanunun esasına taallûk ettiğini ve eğer bu hu
sus halledilmez ise kanunun malûl ve daima ip
tale Anayasa Mahkemesi tarafından mahkûm 
edileceğini fark ettiği için kendisini tebrik ede
rim. Toprak kanununu size hatırlatırım. Bir 
usûl yönünden iptal edilmiştir... 

Encümenler nasıl çalışır? Bir defa sayın ar
kadaşım 3 defa davet vâki olmuş, gitmemişim 
gibi kendi tez, ileri sürdüğü görüş tamamen 
asılsızdır. Beni tanıyan arkadaşlarım bilirler ki, 
encümenlere devam eden, koşan arkadaşlarınız
dan birisiyim. (Doğru doğru sesleri) 

Bir gün yerimde oturuyordum 428 de, arıyo
rum şimdi gözüme ilişmedi bir muhterem Ada
let Partili arkadaşım yanıma geldi, dedi ki, er
teleme kanunu müzakere edilecek, gelmez misin? 
Hay hay dedim, Riyaset tebligat yaptı mı, de
dim. Yaptı dedi. Kendisi çıkardı gösterdi. Bana 
bir tebligat yok, almadım, dedim. Peki, dedi, 
çekildi. Buna rağmen çıktım İçişleri Komisyo
nuna... Baktım ki, kâğıtlar dizilmiş içerde, kim
se yok. Kimse geldimi dedim, hayır dedi. Pe
kâlâ dedim, ayrıldık... 

Şimdi arkadaşlar, kurulan gerek geçici ol
sun, gerek daimi komisyonlar olsun, İçtüzüğe 

göre, yalnız Başkan davet edebilir. Başkan da
vet eder bir. Gelmedi komisyon teşekkür etme
di, yine Başkan davet eder. Başkan yoktur, ko
misyon taaızzuıv etmemiştir, taaızzuıv etmiyen bir 
komisyonu gariymesul «İler davet edemez. O 
zaman kıomisıyonların faaliyetleri ciddiyetini 
kaylbeder. Ne oldu? 2 nci,-3 ncü defa Başkan 
jayet Meclis Reisi davet etmişse, böyle bir da
vetten haberim yoktur. Ne olmuş? Göz önünde 
bir kâğıt gördüm Muihafelet şerhine de yazdım. 
Tahmin ederim ki, O komisyonda bulunan me
mur a likadasın bir kâğıdı, komisyon diyor top
lanacak, Başkanlık Divanını seçecek. Ciddiye 
almadım. Olmaz böyle bir davet, olmaz. Ancak 
Meclis Reisi davet eder. Kaldı ki, kendi halin
de toplanmış komisyon. İyi mi etmiş, noksan 
mı etmiş, onun üzerinde değilim. Ne yapmış? 
Toplanmış, tutmuş, gayrimesul ellerin yaptığı 
Başkanlık Divanı seçileeektire uymamış, Başkan
lık Divanını kendi kendine seçmiş, kanunun 
mıüzakerıösine girmiş.. Olmaz.. Ne olacak? Bu 
safhaya kadar da meşru değil. Ama toplandı
lar, seçti reisini, sözcüsünü. Ne yapacak? Re
is ve sözvü yeniden, bulunan arkadaşlara, bu-
kmmıyan arkadaşlara tdbligat yapacak. 

Burada muhterem arkadaşımın vermiş oldu
ğu misal şu: Diyor ki Meclis Reisi ve Komis
yon Reisleri müstacel hallerde şihaenen de da
vet eder. Doğru. Ama, komisyon yok beyler, 
komisyon yok. Binaenaleyh, ben arkadaşınız 
komisyona davet edilmiş de gelmemiş de bu 
şerh verilmiş değil. Kanunun müzakere teme
line taallûk eden usulsüz bir mözaıkere yapıl
makta olduğu şerhini oraya vermiş bulunmıakta-
yım. Birgün bu iş, şu veya bu merci tarafından 
Anayasa Mahkemesine getirildiği zaman işte 
bunun kıymeti meydana çıkar. Yoksa, ben ko
misyona gitmişsin gitmemişsin gibi sıöız'lerin sa
hibi muhterem sevgili arkadaşlar olsun. Komis
yonlara, temenni ederim ki bütün arkadşlar da 
benim gibi devam etsinler. Saygılar sunarım. 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bahis konusu kanun tasarısı
nın lehinde, aleyhinde ve üzerinde ikişer arka
daşımız konuşmuşlardır. Komisyon konuşma
ları cevaplandırılmıştır. Şimdi, sıon söz millet
vekilinin hükmüne göre, A. P. Grupu adına 
Sayın Abbas Çetin'e söz vereceğim. 
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Buyurun Sayın Ablbas Çetin. 

A. P. GRUPU ADINA ABBA,S ALİ ÇETİN 
("Kars) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarımı. 

Huzurununa getirilen kanunlar mahallî se
çimlerin 2 Haziran 19G8 e telHir edilmesine dair 
kanunlardır. Meri Kanunlara göre, bu seçimle
rin 1967 senesi 17 Eylülünde yapılması lâzımdır. 
Bu 17 Eylülde yapılacak seçimlerin 1968 yılı 
2 Haziranına taliki içindir. Bu kanunlar görü
şülmek lâzımgelirk'en, burada konuşan arka
daşlar, grup sözcüleri meseleyi buradan aldılar, 
Senato seçimlerinin 1967 yılı Haziranımda ya
pılması lâzımıgekliğime ve Senato seçimlerinin 
1968 yılına talikinin Anayasa bakımmlclan müm
kün olmadığına getirdiler. Binaenaleyh, ortaya 
iki mesele çıktı: Birincisi, Senato seçimlerinin 
1967 yılında yapılması, Anayasa hükmüne gö
re zaruri midir, yoksa, 1968 yılı Haıziraın ayma 
tehiri veyahütta dloğnu'su o zaman yapılması
dır. İkincisi, mahallî seçimlerin 1968 yılı Hazi
ranına tehiri mümlkünmüdür, hukukan müra-
künmüdür ve cemiyetimizin gerçekleri itibariy
le lâzımmıdır? 

Sevgili arkadaşlarım; bir defa, 238 sayılı 
»bir Kanun vardır. Bu Kanunun iptali, Ana
yasa Mahkemesi nezdinde dâva edilmiş ve dâva 
reddedilmiştir. Bu Kanunun Senıaito seçimleri 
ile ilgili 4 ncü maddesini oikıuyacağıım «Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilen
mesi için yapılacak ilk seçimin başlangıç tarihi 
Keçimden itibanen ikinci yılın tamam]anma-
ısmdan sıonra 30 Mart günüdür. Haziran ayı 
nın ilik Pazar günü oy verilir» Ondan sonra 
(başka fıkraları var. Diyor ki, «Cumhuriyet 
iSenatotsu üyelerinin 1/3 nün yenilemesi için 
daha sonraki» yani, birimciden sonra ki ikinci, 
üçüncü ve daha sonraki «seçimler ikişer yıl 
arayla olup bu seçimlerin başlangıç günü ile 
oy verme günü birinci fıkrada gösterilen gün
lerdir» Yani, 30 Mart ve Haziranın ilk hafta-
tsı. Bu kanunun iptali istenmiş ve Anayasa 
Mahkemesi bu iptali yapmamıştır, iddiayı red
detmiştir. Bu sarih hukukî durum, bu sarih 
Anayasa hukuku durumu karşısında kısmî Se
nato seçimlerinin bu sene veya gelecek sene 
yapılması gibi bir meselenin burada münaka
şası yersizdir. Buraya çok yaslanmış olan İşçi 

Partisi Sözcüsü sayın arkadaşıma bu maddele
ri tekrar, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir
likte okumasını tavsiyeden başka söyleyecek 
sözüm yoktur. Binaenaleyh, kısmî Senato se
çimlerimin 1968 yılı Haziran ayında yapılması 
kanunun sarilh hükmü icabıdır, Anayasanın 
sarih hükmü icabıdır. Bunun münakaşası bu
rada yapılamaz. Ama, 238 sayılı Kanun öyle 
değil; O ayrı mesele, Kanun teklifi yolu açık
tır. Ama, bu kanun varken bu mesele burada 
münakaşa edilemez. Binaenalehy, bunu bu
rada bırakacağım. Sayın Coşkun Kırca arka
daşımız bu noktaya daha genüş ölçüde temas 
ettiler, kendilerine tamamen iştirak ediyorum. 
Mahallî seçimlere geliyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasaımızın UU6 nıcl 
maddesi mahallî seçimlerin tarihlerinim kanun
larla tespit edileceğini âmirdir. Ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Sekmen Kü
tükleri hakkındaki kanunun, zannediyorum, 
18 nci maddesi de bu seçimlerin her biri için 
ayrı ayrı kanunlar çıkarılacağını ve her biri
nin ayrı ayrı kanunlara göre yapılacağını ta-
mamiyle derpiş etmiştir. Binaenaleyh, mev
zu kanunlara, mer'i kanunlara göre, bu sene
nin 17 Eylülünde yapılması lâzım gelen ma
hallî seçimlerin 1968 yılının Haziranına tehi
rine hukukî bir mani yoktur, Anayasa huku
ku bakımından ve diğer kanunlar bakımından 
hukukî mani yoktur, kabildir. Kabul, ama ni
ye öyle oluyor diyenler var. Hukuken kalbil 
ama niçin oluyor1? 

Sevıgili arkadaşlarım, A. P. olarak bizimi 
büyük Türk Milletine vaitlerimiz vardır, seçim 
beyanmamesiyle bunu vadetmiş bulunmaktayız. 
Seçim beyannamemizin 6 ncı sayfasının sonun
da : Seçim sistemimizde ıslah edilmesi gere
ken başika bir huısuıs ta memleketi her yıl se
çim tansiyonunda tutan, yargı organlarının 
asıl 'görevlerini aksatan tatbiktir. Bunun için 
mevzuatımız, seçimlerin hiç olmazsa iki yılda 
bir yapılmasını mümkün kılacak şekilde j*ni -
den düzenlenmelidir.» Binaenaleyh, biz büyük 
Türk Milleltmıe seçim beyannamemizde, seçim
lerin hiç olmazsa iki senede bir yapılmasını 

adetmişizdir. Her sene memleketi seçim 
tansiyonunda tutmayı çeşitli yönlerden dioğru 
bulmamaktayız. Bu çeşitli yönlerin bir kısmı 
bu kanunların gerekçelerinde yer almıştır. 
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Bu gerekçelerle, seçim beyannaım'emizıe bu 
hükmü koyduran gerekçeler birbirinin aynı
dır. 

Şimdi, bir kısım arkadaşlarımız çıkıyor, 
diyorlar ki, bütün 'bunlar bir yana siz s'eçim-
den korkuyorsunuz, milletin önüne çıkmak
tan korkuyorsunuz, onun için mahallinden 
gel en temsilciler meclisi üyeleri size dediki, 
•sakın seçime falan gitmeyin, haliniz kötüdür, 
onun için töhir ediyorsunuz. 

iSevgili arkadaşlarım, bize seçimden kork
mayı reva gören, o şekilde konuşan çevrelerin 
istinat ettikleri, sık sık söyledikleri, virdi ze
ban ettikleri bir şey vardır. Diyorlar ki ; ger
çekçi olalım. Ben de şimdi onlara diyorum ki, 
insaf edin bu mevzuda da gerçekçi olalım. 
A. P. kimlerin karşısında, hangi varlıkların, 
hangi kuvvetlerin karşısında milletin önüme 
çıkmaktan, seçime gitmekten korkuyor, bura
da gerçekçi olalım. Bunun maddi delilleri var
dır. Sizlerin de bilmiş olmanız lâzım, arz ede
ceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; 1967 Martından bu 
yana 85 belediyede seçim yapılmak iktiza et
miş kanunlar gereğince. Hani maJhallî seçim
lere gidiyoruz, bize mahallî seçimlere gitmek
ten korkuyorsunuz, orada rey alamayacaksı
nız deniyor. Onun için mahallî seçimlerden 
misal vereceğim. 815 belediyede seçimi yapıl
mak iktiza etmiş. Bunun 55 inde seçim yapıl
mış, ne .zamandan beri, 1967 Martından bu ya
na, bu geçirdiğimiz aylar içerisinde. Bunun 
39 unu Adalet Partisi kazanmış, biliyorsu
nuz, 7 sini C. H. P. kazanmış, geriye kalanı 
da müstakiller falan, diğerleri kazanmıştır. 
Şimdi 39 a 7, nisbete bakın. Şimdi 39 a karşı 7 
yerde muvaffakiyet kazanan bir partinin söz
cüsü çıkıyor burada diyor ki, siz milletin önü
ne çıkmaktan korkuyorsunuz. Milletin içinde
yiz, Marttan bu yana bugünlerde akşam sabah, 
dün evvelsi gün, ]0 gün evvel çıkmışızdır mil
letin önüne. Nispet 39 a 7, kimden korkacağız? 
Bu da kâfi değil. 

1961 yılında A. P. nin reyi 34,8 dir, C. H. P. 
nin reyi 36,7 dir. C. H. P. nin bu 36,7 reyi git
tikçe düşe düşe gelmiş 1966 da kısmi Senato se
çimlerinde 29,6 ya inmiş. Adalet Partisinin oy
ları yükselmiş 56,9 a çıkmış. Şimdi gittikçe rey 
kaybeden ve son bünye tadili ile, son prensip 
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tadili ile nerelere gittiği de bilinmiyen ve mut
laka eskisinden çok gerilerde olan bir partinin 
sözcüsü çıkıyor, gittikçe rey kazanan bir par
tiye, «Siz milletin önüne çıkmaktan korkuyor
sunuz!» diyor, insaf sahibi ve kendi ifadeleri ile 
gerçekçi olmak lâzım. Kendilerini kendi tâbir
leri olan gerçekçiliğe davet ederim. 

Sevgili arkadaşlarım; fazla vaktinizi almı-
vacağım. Grup olarak tasarıların tamamen re
hindeyiz. Anayasaya, seçim kanunlarına ve bi-
r,,im millete olan vaitlerimi'ze uygundur. Biz 
millete olan valilerimizi yerine getirmek ve hiç 
Te^ilse Anayasa ile her sene yapılacak seçimler 
l.cin bir şey diyemiyoruz, ama kanunlarla hiç 
"'edilse bir defaya mahsus olmak üzere milleti 

7Mr sene seçim tansiyonunun dışında tutmak 
"•znsu ile bunu getirmişizdir. Korku bahis mev
zuu değildir. Korku olmryacağınm maddi de-
' i İleri meydandadır. 

Hürmetler eedrim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN —• Kanun tasarılarının tümü üze
rinde müzakerenin yeterli prörıilflü^üne dair ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu üzerinde kâfi derecede görüşülmüş 

mesele anlaşılmıştır. Kifayetin oya konulmasını 
'••eklif ederim. 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

BAŞKAN —• Sayın Yaşar Ak al, buyurunuz 
vetcrli'k önergesinin aleyhinde. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım ; bundan evvel, Meclise gel 
meden avukatlık yapmaktaydım. Avukat iken 
kanunların tatbikatında o kadar basit ve o ka
dar rahatlıkla görülebilecek aksaklıklar vardı 
ki, Meclisi düşünerek derdim ki, Mecliste acaba 
bu ufacık aksaklıkları görüp bu tatbikattaki 
çelişmezlikleri önliyecek bir teklif gelmez mi, 
bir konuşma yapılmaz mı, bunları ortaya çıka
racak bir kimse düşünmez mi diye kendi ken
dime sorardım. Şimdi bunun sırrını anlıyorum. 
Bu türlü ufak tefek aksaklıkların ortadan kalk
ması için teklifte bulunacak arkadaşların önü
ne bir yasak çıkıyor, bu yasağın adına kifayet 
diyorlar. Kifayet geliyor, sizin söyliyeceliniz 
her hangi bir şeye, hattâ sözlü soruya varınca
ya kadar bu Mecliste kifayet işlemektedir, söz-
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lü soru diyorum, bütçe görüşmelerindeki soru
lara varana kadar kifayet işliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir ikinci nokta da 
şudur : Hiç bir ciddî ve büyük meseleyi enine 
boyuna eleştirecek şekilde önümüze alıp, ikti
darı ile, muhalefeti ile, bunun neresinden haş-
lıyarak nasıl en mükemmeli yaparız, diye dü
şünmüyoruz. 780 sayılı bir Af Kanunu çıkar
dık. Peşinden bakıyorsunuz Mazhar Arıkan 
Beyin bnna ek. bir kanun teklifi veya tadil tek
lifi. 766 sayılı bir Kanun getiriyoruz, bir kanun 
kabul ediliyor, iki ay sonra Arif Erttınga Be
yin bu kanunun 42 nci maddesinin tadiline dair 
bir tadil teklifi... 

Arkadaşlar meselelerimizi müzakere ve mü
nakaşa ederken birbirimizi kısılamıvalım. TOn-
dimiz bir duvarcı ustası gibi bir dar kapı yapı
yoruz, ondan sonra kendimiz geçemiyoruz diye 
bağırıyoruz. 

Su kanun da, Sayın Başkan da söyledi, 48 
'saat geçmeden Meclise geldi. Benim Grupumda 
oturup enn'ıne boyuna fikirlerimi dahi söylemek 
limkânını bulamadık. Benim bu kanun hakkında 
ne söyliyeceğimi biliyor musunuz? Belki değer
sizdir, belki de hiçbir şeye yaramaz. Ama bir gün 
şu söz niçin söylenmedi de bu böyle oldu diye 
denebilir Birbirimizin konuşmalarını, fikirlerini 
ve tekliflerini kısıtlamak bizim için, kendi içimiz
den olmamalıdır. Bu türlü ve mühim kanunlar
da kifayet yasağının işlemesinin karşısındayım. 
İltifat ederek kifayeti kabul etmemenizi rica edi
yorum. Saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Verilmiş olan önerge görüşmele
rin tümü üzerindeki yeterliktir, asla maddeler 
üzerinde yapılacak değişikliği ' engelliyecek bir 
durum arz etmemektedir. Arkadaşlarımın her 
türlü madde üzerinde değişiklik önergesi verme
si her an için mümkündür. Zaten değişiklik öner
gelerine mâni olacak bir yeterlik bahis konusu 
olmıyacaktır, olamaz. 

Yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Sayın özarda, vermiş bulunduğunuz önergeyi 
inceledim vazıh bir fikre varamadım. Önergeniz
de, «Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair olan 348 sıra sayılı kanun tasarısının, mil
letvekilleri seçimlerinin de ayiıı tarihte ve birlik

te yakılmasını sağlamak üzere Komisyona iade
sini arz ve teklif ederim» diyorsunuz. Lütfen ye
rinizden izah eder misiniz, anhyamadım bu öner
genizin istihdaf ettiği gayeyi? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Müsaade eder
seniz, kürsüde izah edeyim Saym Başkanım, ge
rekçesi orada yazılı. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, maddelere ge
çilmesini oylıyacağım. Maddelere geçilmesini oy
lamadan önce buna aykırı mahiyette bir önerge 
telâkki edersem o zaman bunu oylıyacağım. Şim
di, zaten bu okunan önerge muvacehesinde Yüce 
Meclis maddelere geçilmesini kabul etmezse bu 
kanun tasarısının reddi anlamına gelir ve zaten 
Komisyona iade ediMr. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Reddi başka
dır, komisyona iadesi başkadır. Ben Komisyona 
iadesini istiyorum. 

BAŞKAN — Siz Komisyona iadesini istiyor
sunuz, buyurun izah edin önergenizi. 

Efendim, şimdi maddelere geçilmesi oylana
cak, ondan evvel maddelere gedilmesinin redde 
uğramamasını teminen Sayın Reşat özarda Ko
misyona iadesini istiyor, beklesin Komisyonda, 
diyor, mümkündür. Buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; kanunun gerekçesin
de her sene memlekette seçim yapılmasının, va
tandaşı seçim tansiyonunda bulundurmanın mah-
zurları belirtilmekte ve bu durumun memlekette 
<*eç;,me karşı ilgisizlik yarattığı ifade edilmekte
dir. Bu fikir ve kanaate tamamen iştirak ediyo
rum, gerekçesi ile beraberim. 

Nitekim A. P. Grupu adına konuşan arkadaşı
mız da memleketi her yıl seçim yapmaktan, seçim 
tansiyonunda bulunmaktan kurtaracak ve seçim-
Terim hiç olmazsa iki senede bir yapılmasını sağ
lı vacak tedlbirler getirileceğini vâdettik, onu ya-
nıyoruz, diyor. Yalnız bu getirilen kanunla bu 
gerekçe tahakkuk etmiyor. 

Şimdi kanunun gerekçesini tetkik ettiğimiz 
takdirde 1961 den 1966 ya kadar altı senenin beş 
senesinde seçim yapılmıştır. Şimdi bu gerekçe ile 
ve her sene seçim yapılmasını önlemek maksa-
diyle yeni bir tasarı getiriliyor. Bu tasarı yü
rürlüğe girdikten sonra netice ne olacak? 1968 
de mahallî seçimlerle Cumhuriyet Senatosu nispî 
tecimleri, 1969 senesinde milletvekili seçimi, 
1970 senesinde de Cumhuriyet Senatosu nispî se
çimleri ve ara seçimleri, 7971 de seçim yok, 

— 461 — 
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1972 de mahallî seçimler ve Cumhuriyet Sena
tosu seçimi, 1973 te milletvekili seçimi, 1974 te 
Cumhuriyet Senatosu seçimi ve ana seçimi... 
Demek ki, bundan evvel altı senenin beş sene
sinde seçim yapılmış. Bundan sonra 7 senenin 
altı senesinde yine seçim yapılacak. Hani va
tandaşa vadedilen her sene seçim yapmıyaca-
ğız ve seçimleri iki senede bir yaptıracağız 
va'di nasıl tahakkuk 'ediyor bu kanunla? Her 
sene seçim yapmak suretiyle yine seçim tansi
yonu ayakta tutulmıyacak mı? Binaenaleyh, 
kanunun getirdiği tatbikat kanunun ve burada 
koınıuşanların mütalâalarıma ve gerekçelerine 
uymuyor, 'zıttır. Bu bakımdan bu düzensizlik 
bir zincir gibi halkalanmış gidiyor. Bunun 
esas sebebi, 1963 senesinde bu aksaklığı gö
rüp Millet Meclisi olarak, bütün siyasi parti
ler iştirak ederek bir kanun hazırlandı ve 
dendi ki, 1963 Ekimde Senato seçimleri ile 
millet vekilleri seçimleri beraber yapılsın ve 
bundan sonra seçimler her iki senede bir devam 
'etsin, her sene seçim olmasın. Bu, A. P. Gru-
punun da ittifakla aldığı bir karardı, bu Mil
let Meclisinin de ittifakla kabul ettiği bir ka
rardı. Fakat Senatoya 'gittiği ızaman bu kanun 
ıtasarısı maalesef orada senatörlerimizin mu
kavemeti ile karşılaştı. Kendileri sekiz ay da
ha fazla senatörlük yapabilmek için senatörle
ri çıkardılar ve bu düzensizlik 'bundan başladı, 
böyle geliyor. 

Komisyon Başkanı Sayın Nahit Menteşe de 
burada biraz evvel ifade ederken, Hükümeti
mizin de Senato seçimlerini bu sene beraber 
yapmak için adetâ çırpındığını, fakat kanunun 
sarahati muvacehesinde yapamadığını ifade 
etti. Bunda da mukavemet yine senatörlerden 
gelmektedir. O halde Parlâmentonun bir kana
dı Hükümetlerin, iktidarlariin düzeltmek istedi
ği düzensizliğe direniyor. Millet Meclisi bu 
direnme karşısında mukavemet edemiyor ve 
getirilecek kanunlarda bu düzensizlik devam 
edip gidecektir. 

O halde fedekârlık Millet Meclisine düşü
yor. Ben diyorum ki, madem ki, millete vade-
dilmiştir, her sene seçim ya/pmıyacağız, iki se
nede bir seçim yapacağız... Diyorum ki, milet-
vekili seçimlerini de 1968 senesine alınız, 
1967 - 1970, iki senede bir Cumhuriyet Senato
su seçimleri ile Milletvekili seçimleri Iheraber 

yapılsın, bu önerge ile bu tasarıları komisyona 
iade ediniz, bir gün içerisinde milletvekili se
çimlerinin de gelecek sene Cumhuriyet Sena
tosu seçimleri ile birilikte yapılmasını sağlıya-
cak değişikliği getirsin, böylelikle hepimiz, bu 
kanuna rey verelim. Adalet Partisinin de mil
lete vadettiği iki senede bir seçim tahakkuk 
etmiş 'olsun. Mâruzâtım budur. Bu bakımdan 
önergelerime müspet rey veriniz, komisyonlara 
gitsin, milletvekili seçimıleri de bunlarla birlik
te yapılsın muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan 'önergenin 
Mahallî ıSeçim Kanunu ile bigûna ilgisi ve 
ilişiği yoktur. Zatıâlinizin beyan ettiği husus 
münhasıran mil et vekilleri seçimi ile ilgil mev
zuatta br değişikliği tazammun etmektedir. Ma
mafih bütün buna rağmen komisyona iadeyi 
mutazammın bulunduğu için önergeleri de oku
tup oya koyacağım. («lOkutup oylamasına lü
zum var mı?» sesleri) 

Var efendim, milletvekillerinin maddelere 
geçilmeden evvel tasarının komisyona iadesi 
hakkında talep hakları vardır. Buyurun. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair olan 348 sıra sayılı kanun ıtasarısınm, 
milletvekilleri seçimlerinin de aynı tarihte ve 
ıbirlikte yapılmasını sağlamak üzere komisyona 
iadesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesini şifahen, arz edeceğim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Diğer önergeyi 'okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İdarei Umumiye Vilâyat Kanununda deği

şiklik yapılmasına dair 349 sıra sayılı kanun 
tasarısının, milletvekilleri seçimlerinin de aynı 
tarihte ve birlikte yapılmasını sağlamak üzere 
komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesini şifahen arz edeceğim. 

Aydın 
Reşat Özarda 
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BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... reddedilmiştir. 

Millet Meclisli Yüksek: Başkanlığına 
Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 

350 sıra sayılı kanun tasarısının, milletvekille
ri seçimlerinin de aynı tarihte ve birlikte ya
pılmasını sağlamak üzere komisyona iadesini 
arz ve teklif ederim. 

•Gerekçesini şifahen arz edeceğim. 
Aydın 

Reşat Ozanla 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler,,, Reddedilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her üç ka
nun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler 
sona ermiş bulunmıaktadır. Maddelere geçilme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İve
dilikle görüşülmesi hususunu oylarımıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyen'ler.. Kabul 
edilmiştir. 

Birinci kanun: «{Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu.» 

Rapor üzerindeki görüşmeler de bitmiştir. 
Alınmış bulunan ivedilik kararı her üç kanun 
tasarısına da şâmil bulunmaktadır. Binaenaleyh 
maddeleri okutuyorum. 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 
dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 

değişiklik yapılması halanda kanun tasarısı 

Madde 1. — Belediye Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 19*613 tarihli ve 
307 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek ımadde 3. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir 
yapılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının Mart 
ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tarihi
dir ve Haziran ayının ilk Pazarına 'rasılıyan gün 
oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonunda önce 
her hangi bir sebeple boşalması veya belediye 
meclis üye sayısının, yedeklerin dıe getirilme
sinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına 
düşmesi hallerinde belediye başkam, belediye 
'başkanının her hangi 'bir sebeple boşalması 
halinde de belediye başkanvekili derhal duru
mu mahallî ilçe seçim kurulu başkanlığına bil
dirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken 
boşalmaları halinde bildirim, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân »edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 neı günü 
takilbeden ilk Pazar 'günü oy verilir. 

BAŞKAN — Birinci Madde üzerinde söz is-
tiyen yok. Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1968 tarihli ve 
307 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 ta
rihinde başlıyan seçim dönemi içinde se
çilen belediye başkan ve belediye meclisi üye
lerinin görev süresi 3 Haziran 1968 tarihine ka
dar devam eder. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is-
tiyem yok. İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir. 

Geçici madde 4. — 2 Haziran 1968 tari
hinde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimi ile mahallî seçimler için yeni
den seçımen kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 
mahallî seçimleri için hazırlanmış bulunan kü
tükler aşağıda 'belirtilen esaslar dairesinde bu 
seçimleri için kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen üsteleri (20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 
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Listelerin askıya çııkaırılmıasıınıdan kütükle
rin kesinleşımıesime ve ısaındık seçmıen listelerinin 
sandık kurullarına teslimine 'kadar oılan işlem
lerde 1298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Kütüğe ilâve ©dilem seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü .aşmaması şartiyle - o seçim 
'bölgesindeki sandıklarım evvelce düzenlenmiş 
»andık seçmen üstellerine eklenir. Bu işlem ya
pılır kem bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçımenlerin o sandığa ait seçmem listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmem'ler için ayrı samdık bölgeleri ku
rulur. 

Kütüğe İlâve •edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kamunun 47 ve 48 inci 'maddeleri gereğince seç-
ımeın kartı verilir. 

l'kkıci ve üçüncü fıkra hükümlerimin uy-
ıgulanmasmda muhtarlar da görevlidir. 

Sandık seçmem listelerinim (askıya çıkarıl
masında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyo
ları vasıtasıiyle, haber yayımları saatlerinde 
ve haşıka uygun saatlerde gerekli (bildiriler ya
yınlamak suretiyle halkım ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulumun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirllerimdem Türkiye radyolarm-
ca ücret alınmaz. 

BAŞKAN — 3 mcü madde üzerinde söz is-
tiyenler Saym Yunus Koçak, Sayın Reşit Ülker. 

Buyurun Sayın Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, seçimlerin bir yıl erte
lenmesine dair önümüzde bulunan tasarının biz
ce en mühim maddesi, seçmen kütüklerinin tan
zimine dair olan maddedir. Seçimlerin her türlü 
şüpheden uzak ve tam bir emniyet içinde ve ka
mu oyunun mahassalasmı tam alarak belirtini^" 
seçmen kütüklerinin dikkatle ve hiçbir şüpheye 
mahal bırakmıyacak şekilde tanzimine bağlıdır. 
Oysa tasarıda 298 sayılı Kanunun gereğine göre 
ve o zamanki değişiklikleri göz önüne alacak hü
küm mevcut ise de, bu hüküm seçimlerin vattın 
daş oyunun taım bir tezahürüne meydan verece! 
şekilde yapılmasını yeterliği kılacak nitelikte de 
ğildir. O zamanki şartlara göre ve 14 ay öne 
tanzim edilmiş seçmen kütüğüne göre yapıl aeaü-

düzeltmeler seçmen kütüğüne kayıtlı olmıyan va

tandaşların yapacağı itirazlar üzerine verilecc'l 
kararlarla seçmen kütüklerinin her türlü şüphe
den uzak olarak tanzimi pek zordur ve bende-
nizoe mümkün de görülmemektedir. Zamanında 
tanzim edilmiş kütüklere göre, yapılan seçim ha
zırlıklarında vatandaşlarımızın okuma - yazma 
Ti'i'slbcti nazarı itibara alınarak bu seçmen kütük
lerinin nasıl müracaatlara mâruz kaldığı hepi
mizin malûmudur. Binaenaleyh, 14 ay önce 
tanzim edilmiş seçmen kütüklerine göre o za
mana kadar üçyüz bine yakın vatandaş yeniden 
w m c yeterliğine kavuşacaktır ve üçyüz bin va
tandaşın yeniden yazılması gerekecellctır. Ayrı
ca, o zamana kadar pek çok yer değiştirmeler, 
ölümler vâki olacaktır. Bunların kütüklerden çı
karılması yer değiştirenlerin yeniden kütüklere 
yazılması gerçekten çok zor meseleler teşkil ede-
""klir. Ve 'bu şoikilde kütüklerle bir insanın bir
kaç yerde oy vermesi mümkün olabileceği gibi, 
"ılmüş olanların yerine başkalarının oy kullan
ması da mümkün olacaktır. Yani seçim, büyük 
imkânı olanların daha çok rol oynıyabildikleri, 
l.ıha çolk müessir olabildikleri ve her türlü hileli 
'l^miveyim ama kötü kullanmaya müsait bir 
1;itük dıVerıi içinde cereyan edebilecektir. Bu 
da, bu şekilde kütüklerle yapılan seçimlerin so
nuçları üzerinde ilerde herkese söz söylemek, 
tartışma yapmak imkânını verecektir. Ovsa ki, 
seçimden sonra seçimin emniyeti, secimin dürikt-
TÜ^Ü üzerinde konuşmak gelecek iktidarların em
niyetle çalışmalarına engel olacak bir durum 
yaratabilir ve vatandaşı iktidarın meşruiyetin
den şüpheye düşürclbilir. Onun için arkadaşlar 
bu kanunlarda, bu üç kanunda bence en önem
li nokta bu seçmen kütüklerinin tanzimi mcısc-
1 atidir. 

Ayrıca köy muhtarlarına da seçmen kütük
lerinin tanzimi görevi verilmiştir. Burada, bü-
vük sakıncaları ihtiva eder ve her türlü tenkidi 
-Javet eder. Oerçi bizim mevzuatımıza göre siyasî 
partiler, muhtar seçimlerine aday göstermezler, 
ama muhtarların bir parti tuttuğu ve bir parti
nin muhtarı olduğu hepimizce bilinen ve kabul 
edilen bir gerçektir. Buna göre tanzimine muh
zırların da iştirak ettiği seçmen kütükleri ile 
bir seçim, üstelik en az o zamana kadar seçme 
'Hkkını kazanmış 300 bin vatandaşın yazılı ol-
nadıği bir seçmen kütükleri ile yapılacak set;.im, 
üstelik bir sene içinde yer değiştiren, memleke-
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tkniizdeki iş şartları dolayısiyle köyden şelıire 
yapılan hücumlar dolayısiyle yer değiştiren mi! 
yonlarca seçmen vatandaşın yaratacağı karışık 
lılc, arkadaşlar bu kanunla ve bu madde ile ya 
pılacak seçimlerin sonucu üzerinde her türlü 
tartışmayı, ve her türlü şüpheyi şimdiden da 
vet etmektedir. Bir arkadaşımız söyledi, kam 
yonlara 'bindirilmiş ekiplerle seçimlere katılrrr 
lar olactktır, ölülerin yerine oy kuıl:la.nmak mü m 
kün olacaktır. Yeniden seçme hakkını elde eden
lerin seçime iştiraki zor olacaktır. Çünkü her 
yerde seçim ilgilisine müracaatta bulunması ve 
mahkemeden karar alması biraz güçtür, seçmen 
kartı almak güçtür. Bu kadar illetlerle malûl b ;r 
maddenin bulunması; bu Seçim Kanununun bir
takım iyi prensipleri olsa da bu prensipler, k' 
bütün seçimlerin bir günde yapılmasıdır ve g ^ 
çekten bu iyidir, büyük kolaylık sağlamaktadır 
tasarının zaten en çok müdafaa edilen tarafı bu 
dur, gerçekten müdafaaya değer; fakat bu ka
dar iyi niyetle getirilmiş olan bir kanunu ve bu 
kanunla yapılacak seçimleri şimdiden şüphe1; 

duruma düşürmeye yeter de artar bile Bu ba
kımdan bu madde üzerinde 3 ncü madde üze 
rinde Komisyonun dikkatle durması gerekir. 

Ayrıca bu yüzden sırf seçime katılmak \o'^ 
istifa eden insanlar vadır. Bunların da du1'^ 
mu dikkate alınmaya değer. Bu şekilde p^u 

çok vatandaşın katliamıyacağı bir secim, r»eu 

çok vatandaşın durumunun şüpheli hale geVT' 
ği bir secim, pek çok vatandaşın yer değisb> 
me sebebiyle seçimlere katılmakta büyük güc1'^1-
çekeceği bir seçime kanaatımızca bu kanundan 
arzu edilen gayenin tahakkukuna engel sa
yılmalıdır ve sanıyorum ki Komisyon da bu nok
tanın üzerinde önemle duracaktır. Bu noktanın 
mutalaka düzeltilmesi lâzımdır. Gerçi bugüne 
kadar tanzim edilen seçmen kütüklerine bütçe 
den büyük para harcanmıştır. 25 milyon küsur 
lira para harcanmıştır. Bir kere daha seçim 
için bu 25 milyon liranın harcanmasını elbette 
iyi görülmiydbilir. Ama arkadaşlar gelecek ikti
darların gelecek seçimlerin emniyeti bu 25 mil
yondan daha çok büyük değer taşımaktadır ve 
sonuçla yapılacak masrafı mukayese ettiğimiz 
zaman bu masrafı göz almak gerekir. Kaldı ki, 
iktidarın ileriyi görecek, böyle geriye alınması 
gereken bir seçim ve 238 sayılı Kanunda daha 
önceden mevcudolduğuna göre ve madem ki gerek

çeler kanuna müstenittir, bunu daha önceden dü
şünerek bütçeden bu parayı harcamamaları gere
kirdi. Hattâ bütçeye bu parayı koymamaları 
gerekirdi. Onun için bu maddenin tanzimini ge
rektiren gerekçe her ne olursa okun her bakım
dan sakattır ve müdafaası mümkün değildir. Bu 
sebeple biz bu maddenin tasarıdan çıkarılması 
gerektiği kanısındayız. Yahut Komisyon gerçek-
>n mâkul ve her türlü itirazları bertaraf ede
cek bir metin getirirse onun üzerinde düşünü
lebilir ama ;bu şekilde bu madde yapılacak se
çimleri cidden ve şimdiden muallel hale getire
bilir, şüpheli hale getirebilir ve yapılacak se
cimler üzerinde pek çok tartışmalar olacaktır. 
Bu sözlerimi zabıtlara geçirmekte favda sürü
yorum. ileride bu kanunla ve bu madde ile se
cimler yapıldığı- zaman öyle kuvvetle ümidedi-
-oT-um kii tekrar bu şekilde konuşmak mecburi
yetinde kalacağız ve bu konuştuklarımızı kendi-
1ftrine hatırlatacağız. Saygılar sunarım 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
Muhterem arkadaşlarım, açık oylamalarda 

aylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen kul
lansınlar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, tümünde de arz etmiştim; tamamen 
Mmik konudur. O zaman da teknik konu diye 
bildirmiştim. Yani arkadaşlarımız siyasi konu
larla teknik konuları birbirinden tefrik etmesi 
bakımından, bu madde hakikaten teknik olarak 
hatalıdır. Büyük zararlar verecektir. 

Şimdi bir defa 298 sayılı Kanunun 28 nci 
^raddesinde «Seçimlerde her seçim bölgesi için 
bir seçmen kütüğü düzenlenir; şu kadar ki kü
tüklerin kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay için
de yapılacak seçimlerde kütük düzenlenmez» 
diye bir ana hüküm koymuştur. Tıpkı Medeni 
Kanun gibidir. 298 sayılı Kanun, bütün seçim
lerde tatbik edilecek bir anakanundur. Muhte
rem komisyonun bilhassa sözlerimi teknik açı
dan ele almasını rica edeceğim. Şimdi niçin de
miştir 28 nci madde bunu? Çünkü bir kütüğün 
yapımından 6 ay geçtikten sonra kıymeti kal
maz o kütüğün. Trükiye'de kıymeti kalmıya-
cağı uzun müzakerelerden sonra kabul edilmiş
tir. Şimdi bir mesele ile karşı karşıyayız. Biz 
bu kütüğü kullanacağız. Bizi teselli eden; muh
terem Hükümet ve muhterem Komisyon ta
rafından getirilen tasarıda teknik olarak bir 
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ibare konmuş, Deniyor ki : Gerçi altı ay ge
çecek, 13 ncü ayda kullanılacak, ama bu kütük 
içıin, Sayın Komisyon Sözcüsünün de ifade et
tiği gibi, 15 günlük bir askı süresi olacak. 
O eski kütükler askıya çıkacak, vatandaş koşa
cak ben kütükte var mıyım, yok muyum diye 
bakacak ve olmadığını görüp kendisini yazdıra
cak. Bendeniz şunu arz etmek istiyorum ki, 
seçim işlerinde her bir arkadaşımız bilir, bu, 
Türkiye'de mümkün değildir. Yani radyo ile 
de ilân edildiği halde, ki, bendenizin nâçiz bir 
teklifi idi vaktiyle radyo bakımından bu metin
lere girsin diye, radyo ile de ilân edildiği tak
dirde vatandaş gidip kütüğe bakmaz. Bakma
yınca biz durup dururken vatandaş bunun tek
niğini de bilmez, ancak bizim gibi Meclisteki ar
kadaşlar bilirler, kütük nasıl yapılır, nasıl 
itiraz edilir bunu vatandaş bilmez. Kütükler 
yanlış yapıldığı zaman kabahat iktidarlara bu
lunur. Halbuki hiç iktidarla da alâkası yok
tur! Seçim Kanununa göre iktidarın kütüklerle 
alâkası yoktur. Fakat işte bu işin başındakiler 
bu kütüğü berbat ettiler, işte iktidarda A. P. 
olduğuna göre, A. P. li muhtarlar şöyle yaptı
lar, denir. Bilmez bunu. Böyle hâdiseleri ya
şamıştık. Bu bakımdan bu konulan, arada ko
nulan askının hiçbir faydası olmıyacağma na
zari olarak kendimizi tatmin edebiliriz. Fakat 
gerçekte hiçbir faydası olmıyacağı aşikâr oldu
ğundan dolayı 298 sayılı Anakanunun hükmünü 
çiğnemiydim, ihlâl etmiyclim. Yeniden Haziran 
ayında bir kütük yapalım. 

Şimdi arkadaşlarımız «hayır» diyorlar; buna 
bir tek sebepten hayır demeleri mümkündür. 
Para gideceği için mümkündür. Ama para git
mesi noktası ile seçmen kütüklerinin kötü yapıl
ması ve seçimlerin üzerine şaibe düşürmesi, va
tandaşların şikâyet etmesi, millî iradenin teza
hürü noktalarını karşılaştırırsak, bu paradan 
çekinmemiz lâzımgelir, kanaatindeyim. Komis
yonun buna iltifat etmesini rica ederim. Şimdi 
bunun için bir önerge sunuyoruz, grup olarak. 
Bu önergeye iltifat edilmediği takdirde de ya
pılacak şeyler var. iltifat göreceğini ümidedi-
yoruz, ama görmddiği takdirde de maddeyi oldu
ğu gibi kabul edersek üzerinde durulacak şeyler 
var. Demin ifade ettim, burada şu noktayı da 
ifade edeyim: Bu maddeyi çıkarırsak hiçbir hü
küm koymaya hacet kalmadan 298 sayılı Kanu

na gideceği için bir madde hazırlamaya lüzum 
yoktur. Yani bu maddeyi çıkardığımız zaman 
otomatikman 298 sayılı Kanunun hükümleri ce
reyan eder. Belki yeni'den başlama tarihleri hak
kında yani kütüklerin ne zaman yazılacağının 
bağlıyacağına dair bir hüküm koymaya dahi ih-
tlyaeolmadığmı zannederim. 

Şimdi Komisyon metninde ısrar ederse, o tak
dirde 400 lük sandık kütükleri listeleri yanlış
tır arkadaşlar. Dört seçimi yapacak bir sandık 
400 seçmenin tasnifini yapamaz, ağır bir yüktür. 
Binaenaleyh, dört tane sandık konulacak diye 
hüküm var başka bir kanunda, İdarei U'mumiyei 
v^ilâyat hakkındaki Kanunda 'bununla ilgili hüküm 
var. 4 tane sandık konulacak, her birisine ayrı ayrı 
atılacak. Bir sandıkta 400 kişi olacak. (Jıkamaz 
arkadaşlar, Anadolu'nun da durumunu düşünür
sek çıkamaz. Lütuf buyursun Komisyon, madem 
teknik bir meseledir, siyasi me'sele değildir. O iba
reyi çıkarmak suretiyle normal Seçim Kanununun 
üçyüztük esasına dönmüş oluruz. Bunun için de 
bir önerge veriyoruz. Lütfedip iltifat ederlerse 
doğru olur kanaatindeyim. 

Nihayet bir başka noktayı da ifade etmek is
tiyorum. İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uy
gulanmasında muhtarlar da görevlendirilir de

niyor. Arkadaşlar bu kanaatimce bugüne kadar 
lygulanmış olan seçim sistemimize gedik açan bir 
hükümdür. Belki düşünülmemiştir, pek derinli
ğine gidilmemiştir, muhtardan İstifade edilsin 
denmiştir. Bu görüşe katılırız; çünkü zaten 298 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinde şu esas kon
muştur. Muhtar ve ihtiyar heyetleri bakımından 
298 sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası: «ilçe seçim kurulu başkanı, kütük işleri 
cin mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetleri

ni görevlendirileceği gibi, Devlet, katma bütçeli 
dare, özel idare, belediye, iktisadi Devlet Teşek

külleri ve kamu tüzel klşiliklerindekl (yargıçlar, 
/ali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askerî 
şahıslar ve zabıta âmir ve memurları hariç) bü-
,ün memurları görevlendirebilir, dışardan da ge
rekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir.» 

Şimdi bu esas kabul edilmiş, muhtardan isti
fade edilmesi. Ama bir şarta bağlı, ilçe seçim 
kurulu başkanının mesuliyeti tahtında yani bü-
vük fark var arada. Diğer bir malddede, 43 ncü 
maddede «askı yeri görevlisi» diye bir şey var, 
başlık var. «İlçe seçim kurulu başkanı, askı de-
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vam ettiği sürece incelemeleri kolaylaştırmak ve 
itirazları kaydetmek üzere, muhtar veya ihtiyar 
heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendiril
miş kimselerden birinin, müracaatlar iç'in uygun 
•düşen belli saatlerde askı yerinde devamlı olarak 
hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerin
de ilân eder.» Görüyorsunuz ki, muhterem arka
daşlarım, anakanun olan 298 sayılı Kanunun 35 
ve 43 ncü maddelerinde muhtar ve ihtiyar heyet
lerinden istifade edilmesini İlçe Seçim Kurulu 
Başkanına bırakmıştır. Bunun sebebi Anayasa
nın 75 nci maddesidir. Anayasanın 75 nci mad
desinde seçimlerin yargı organlarının genel yö
netim ve denetimi altında yapılır şeklinde bir 
hükmü vardır. 'Seçimler yargı organlarının ge
nel yönetim ve denetimi altında yapılır. Şimdi 
böylece muhtarı soktuğumuz zaman 'doğrudan 
doğruya, yani ilçe seçim kurulu başkanı olan hâ
kimin emri altında olarak değil, zaten var 298 sa
yılı Kanunda. Ona rağmen muhtarlar mutlaka 
vazife alacaklardır demek 'kanaatimizce Anayasa
nın 75 nci maddesindeki esasa aykırıdır. Sarih 
olarak 35 ve 43 ncü maddelerde kimlerin vazife 
göreceği gösterilmiştir. Eğer bir değişiklik geti
rilecekse teknik balkımdan 298 sayılı Kanunun 35 
ve 43 ncü maddelerinde bir değişiklik yapmak 
anlamını taşır ve Sistemi bozar. Lütuf buyur
sunlar, zaten ilçe seçim kurulu fiilen bunları kul
lanıyor. Ama şu oluyor, bir muhtarın hali hakkın
da bilgi alıp da onun birtakım karışık işler yap
tığını, susunu, busunu gördü mü, sana vazife 
vermiyorum diyor. Yarii kullandığı bir muhtarın 
da işi iyi yapmadığını gördüğü zaman bu takdir
de yetkisini hâkim kullanabiliyor. Şimdi biz tak
dir yetkisini elinden alıyoruz, illâ muhtarlardan 
istifade edeceksin, diyoruz. Bu, Anayasanın 
75 nci maddesine ve anakanun olan 298 sayılı Ka
nuna aykırıdır. 

Kıymetli vakitlerinizi aldım, her halde Muh
terem Bakanın ve Muhterem Komisyonun bunlara 
iltifat edeceğini umarım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Ya 
şar Akal ve Sayın Şefik İnan da söz istemiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — -Konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Onlardan evvel konuşmak isti
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Arkadaşlar da konuş

sunlar ondan sonra bendeniz konuşayım. 
BAŞKAN — Aydınlatıcı mahiyette ise belki 

"ekaddüm etmek suretiyle vakitten kazanırız. 
Peki sonra konuşacaksınız. 

Sayın Yaşar Akal, buyurunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, mevcut .tasarının üzerinde 
durulması gerekli en mühim maddesi kanaa
timce bu maddedir. Bu madde, bizim geçirdi
ğimiz demokratik hayatta haklı veya haksız, 
yerli veya yersiz ithamlara, şüühelere vesüe 
teşkil edecek olayların yeniden zuhur etme
sine ve her türlü şüpheden âri cereyan etmesi 
gereken seçim üzerine gölge düşürülmesine vesi
le teşkil edecek bir şekilde düzenlenmiştir. 

Sayın Şefik İnan Beyin bu kürsüden gayet 
açık şekilde anlattığı gibi, altı ay önce yapı
lan kütüklerle dahi seçim yapıldığı zaman sıh
hat derecesi münakaşa edilirken, aradan bir 
seneden fazla, 1,5 seneye yakın bir zaman geç
tikten sonra aynı kütüklerle seçime girmek 
tamamen sıhhatsiz sonuçlar verecektir. Ayrıca 
yeniden kütüğe yazılmalar olacak, bu yazılma
ların kontrolü mümkün olmıyaeaktır. Bu kü
tüklerle seçime girildiği takdirde en iyi ni-
vetle, en hüsnüniyetle, en samimî bir idare 
tarzı ile seçim yapılsa dahi, bu seçimi yöneten 
İçişleri Bakanı, o seçimi yürüten Hükümet ve o 
seçimle seçilecek senatörler dahi veya seçilen şa
hıslar dahi haklı veya haksız şüpheden kurtula-
mıyacaklardır. Hiçbir şekilde bu kanun çıka
rılırken gerek geçilenlere, gerekse gayet hüs
nüniyetle görev veren insanlara şüphe ve gölge; 
düşürücü bir durumu Türkiye'de yaratanla
yız, yaratmamamız lâzımıgelmektedir. 

'Benim için şu düşünce varittir. 34 milyon 
lira ayrılmıştır, 25 milyon lira bu seçim işlerine 
sarf edilmektedir. 25 milyon lirayı feda ede
lim mi bundan sonra? Arkadaşlar, bir işin za
rarından çok faydası veya faydasından çok za
rarı varsa, bir işin değeri tercih edilmek lâ
zımdır. Gerek seçimin bizzat kendisine gerek 
seçilenlere ve gerekse seçimi yürütenlere tarih 
boyunca bir şüphe bırakmamak için bu millet ge
rekirse 25 milyonu feda etmek mecburiyetinde
dir ve bunu yapar. 

Bir başka husus : Bu kütüklerle seçime girdi
ğimiz takdirde diyoruz ki, memurun zamanı 
alınacak. Bu takdirde de esas zamanı alınacak 
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olanlar mahkemeler olacaktır. Hâkimler itiraz
lardan başını alarak doğru dürüst kendi işlerinde 
çalışamıyacaklardırf. Mahkemelerde itiraz dosya
ları alabildiğine yükselecektir ve bu itirazların 
kesin bir sekide karara bağlanması, itirazların 
çokluğunu tahayyül edebildiğim kadarı ile ka
rara bağlanması dahi bir mesele halini alacaktır. 
Burada yapılacak iş, Grupumuz adına takrir 
veren Sayın Ülker'in dediği gibi, 3 ncü mad
denin tamamen kaldırılması ve 298 sayılı Ka
nunun esaslarına sadık kalınarak yeniden bir 
kütük düzenlenmesi yoluna gitmektir. Biraz ev
vel arz ettiğim gibi, 'belki bir maddî fedakârlık 
gerektirecektir. Bunu da çekmeye mecburuz. 
Belki bütçeye konulmasaydı, belki Sayın Hü
kümet soç'im'leri erteliyeceğini düşünerek daha 
evvelden tedbirlerini alsaydı bu 25 milyonumuz 
da zıya olmazdı. Ama Sayın Hükümetin sami
miyetinin hatırı için bu 25 milyonu feda etmek
ten başka çaremiz yoktur. Bn kütüklerin yeni
lenmesinin uygun olacağı kanısındayım ve öner
geye de katılıyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, buyurunuz. 
Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız var mı? («Var» sesleri) 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Savın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; tasarıların tümü üzerin
de yaptığım konuşma sırasında işaret ettiğim 
hususa yeniden dönmek üzere söz almış bulunu
yorum. Yani kütük konusu üzerinde bir defa 
daha durmak üzere, söz almış bulunuyorum. 

Kütükler seçimlerin temelidir. Vatandaş vic
danında dürüst bir seçim intifbamı vermenin baş
langıcı kütüklerin tatmin edici olmasıdır. Ne bir 
fazla, ne bir eksik seçmeni ihtiva etme
mesidir. Şimdi bu noktalar üzerinde aramızda 
hicjbir ihtilâf olduğunu sanmıyorum. Ancak 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız çıktılar dediler 
ki, iyi ama 17 milyon harcadık kütüklere, de
diler. Kürsüden indikten sonra Komisyonla ve 
Sayın İçişleri Bakanımızla da görüştüm. De
dim ki, şu benim teklifime razı olun da doğru 
dürüst bir şev olsun. Dediler ki, para harcandı 
ama... Kürsüden de rakamım sövlediler, 17 mil
yon lira harcandı, dediler. Demek ki, kütükle
re bu yıl 17 milvon lira harcamışız. Bütçeye 
ne koymuşuz? 38 milyon lira koymuşuz bütçeye. 
17 milvonunu harcamışız. Es*er bu yıl sonbaharda 
seçimleri yapsa idik, mahallî lidare seçimlerini, 

geri kalan kısmını da harcıyacaktık 11 mil
yon kalıyor geriye ve 38 milyon liraya mahallî 
idare seçimleri mal olacak idi. 

Şimdi ben sizlere, bu Mecliste sanırım be
nim Devlet parası üzerinde çok hassas ve hattâ 
hasis olduğumu bütün arkadaşlar bilirler, bir 
hesap arz edeceğim, bu hesaibı dikkatle din
lemenizi rica ederim, bilhassa Komisyondan 
rica ediyorum : 17 milyon harcadık dediler. 
Eğer mahallî idare seçimlerinin gelecek yıla bıra
kılması diye bir mesele olmasaydı, bu tasarılar 
huzurunuza gelmeseydi, daha 11 milyon lira har
cayıp 38 milyon liraya mahallî idare seçimi erini 
yapacaktık. («21 milyon» sesleri) 

BAŞKAN — 21 Sayın İnan. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Şimdi tasarı ya

nımda değil, 38 milyon konulan ödenek 37 mil
yon 9 yüz küsur bindir. 

Şimdi yani yekûn 38 milyon. Yekûn üzerin
de hesaJbediyorum. Şimdi bu sene seçim yapılsa 
idi, 38 milyon harcıyorduk. 1968 Haziranında 
da nispî Senato seçimlerini yapacak idik. Onun 
gereğince de, hangi vilâyetler ise 1/3 kıs
mi Senato seçimi, oralarda yeniden kütük 
düzenliyeeektir, yeniden sandıklar kuracak
tık. 1966 da 11 milyon 200 bin lira harcan
mış ona. Demek ki, 1968 yılında yine on aşağı 
11 milyon lira da kısmi Sonata seçimlerine 
harcıyacak idi. 38 + 11 = 4 9 miıl'yon. Yani şu 
kanun tasarısı önümüze gelmese idi, 1967 ve 
1968 de mahallî idare seçimleriyle kısmi Se
nato seçimleri için cem'an 49 milyon lira har
cıyacak idik. 49 u öğrenelim bir defa. 

Şimdi bu kanunla ne yapıyoruz'? Bu ka
nunla birleştiriyoruz. Birleştirince bütün Tür
kiye'de yeni baştan kütük yapacağız, benim 
teklifime uyulursa, Vo ivoçim de yapacağız. 
Birleşmiş olduğu için hespsi 38 milyona mal 
olacak. Hepsi 38 milyona mal olacak. O halde 
hani 17 milyon harcadık? («25 milyon» sesleri) 
17 milyon dediler. 

İÇİŞLERİ BAKANİ FARUK SÜKAN 
(Konya) — Gerekçesinde 25 milyon liradır. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Şimdi şu 
halde şunu gösteriyor ki, Komisyon ne har
candığını da bildiği yok. Çıkıyor sözcüsü 17 
milyon harcadık diyor. Ben kendi rakamını 
kullanıyorum. Gerekçede 25 milyon yazıyor, 
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hangisi doğru? ikisi de doğru değil anlaşı
lan... 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — öyle değil. 

ŞEFlK İNAN (Devamla) — Öyle. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 

(Konya) — Gerekçedeki resmî rakam hesa
ba katılmıyor mu? 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Yalnız sözcü 
17 milyon dediler. Her ne ise. 

BAŞKAN — Sayın İnan, sadece biraz ev
vel 11 milyon 21 milyon münasebeti üzerinde 
bâzı karışıklıklar yaratıldı, olur bunlar, 
rakam ihtilâfı.. 

ŞEFlK İNAN (Devamla) — Şimdi efendim 
mesele şurada : Ben diyorum ki, eğer bu ka
nun tasarıları gelmemiş olsaydı cem'an 49 
milyon lira harcıyacaktık biz. 

İÇIŞLERI BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — O da yanlış. 

ŞEFlK İNAN (Devamla) — Yanlışr yok. 
38 milyon şimdi harcıyacaktık; 11 milyon da 
kısmi Senato seçimleri için harcıyacaktık, 
bu kanun gelmemiş olsaydı. 

İÇIŞLERI BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya) — 1968 şartlarına göre öyle değil. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, müdahale et
meyiniz, karşılıklı konuşmayınız. Sayın inan 
siz lütfen izahatınızda bulununuz. 

ŞEFlK İNAN (Devamla) — Şimdi efen
dim, ben de dedim biraz önce. 1966 kısmi Se
nato seçimleri 11 milyon 200 küsur bin li
raya mal olmuştur. Aynı parayı harcasak 
dedim; aynı parayı alıyorum, fiyat yükse
lişleri falan dolayısiyle değişebilir, daha fazla 
da harcanır. Ama ben o rakamı aynen alıyo
rum; yekûn 49 milyon. Şimdi diyorum ki, 
amacımız şu olsun : Seçimlerde temel, dürüst 
kütükler olduğuna göre, seneye yeniden kü
tük tanzim ederiz. Türkiye çapında ve bir 
seneye iki seçim birleştirildiği için bunun 
maliyeti 38 milyondan ibaret kalacaktır. Şim
di birleştiriyoruz. Ayrı yapsaydık 49 mil
yon idi; birleştirince 38; yine tasarruf var diyo
rum. Yine tasarruf var. Ondan dolayıdır ki, yine 
tasarrufumuz olacaktır. Birleştirelim, kabul; ama 
dürüst, sağlam kütükler üzerine müesses bir se
çim yapalım. Dedikodusu olmamın bu işin, şöyle 

oldu, böyle oldu olmasın.. Malî bakımdan yine 
kârlıdır diyorum; 49 milyon harcıyacak idik, 38 
milyon harcamış olacağız bu ""şekilde yeniden 
kütük tanzim etmek şartiyle. Eğer Hükümet 
biraz önceki, görüşmede arz ettiğim gibi ile
riyi görür olsaydı, dokuz ay öncesini gören 
bir Hükümet olsaydı zamanında tedbirini ge
tirir, o zaman bu 17 milyon da israf edilme
miş olurdu. Ama, hâdise öyle olmadı; hâ
dise tâa Ocak başlarında ben hatırlıyorum; 
çünkü, Yüksek Seçim Kurulu yayınlamaya 
başladı falan, 19 Eylül diye. Başbakana mü-
taaddit kereler gazeteciler sordular. Mahallî 
idare seçimleri olacak mı, olmıyacak mı? Geri 
bırakılacak mı? Benim bildiğim son günlere 
kadar Sayın Başbakan «olacak» dedi. Yük
sek Seçim Kurulunca tesbit edilen tarihte 
olacak, dedi. 

BAŞKAN — Sayın inan, tümü üzerinde 
bunlar görüşüldü. Lütfediniz şu madde üzerin
de beyanda bulununuz, çok rica edeceğim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Madde üzerin
de görüşüyorum efenîdim. 

17 milyonu Hükümetin bu ileri görÜHsüzlü-
ğünün bir kefareti olarak çekelim, ödiydim, 
ama gene kârlıyız diyorum. Yine de kârlıyız. 
49 milyon harcıyacağımıza 38 milyon harca
mış oluruz ve sağlam kütüklerle iş görmüş olu-
•uız. Yine kâr var bu iş'te diyorıum. (A. P. sı
lalarından «Yanlış hesab ediyorsunuz» ısctsleri) 
Yanlış hesabetme'dim, hayır, hiç yanlış he
sap yok. Mahallî idare seçimleri bu sene geri 
bırakılmadaydı 38 milyon harcıyacaktıik. 11 
milyon da en aşağı 1968 in Haziranımda harcı
yacaktık. İkisinin yekûnu 49 eder. Harcanan 
harcanmıştır, olan olmuştur, kabul. Gelecek se
ne 1968 in ilkbaharında yeniden sapsağlam 
kütükler yapalım, bir seçim yapalım, ikisi bir 
arada olacağı için 38 milyona mâl olacaktır. 
'Bugünkü hesaplara göre yine kârlıyız, diyorum.' 
Lütfen sağlam kütüklere dayaınıp bir seıçim ya
palım, ölülere oy verdirmiyelim. Mahalle değiş
tirmiş olan, kaza değişitinmiş olan, şehir değiş
tirmiş olan kimselere oy veridimiyelim, diyo
rum. Sayın öztrak arkadaşım Kurucu Meclis
ten beri bilirler, ben bu noktalarda pek hassa
sı mıdır. O da hassasdır. Ama, şimdi o sandalye
de oturunca benim gibi düşünmüyor. Teşekkür 
ederim efendim . 
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BAŞKAN — Ko;nıisryton Sözcüsü Sayın Men
teşe buyurun. 

Açık aylamada oylarını kulanmıyan arka-
daş'kl ananız var mı?.. Yıok. Oy verme muamele
leri bitmiştir. Kupaları kaldırınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHİT 
MENTEŞE (Ayldın( — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım. 

Reşit Ülker arkadaşım, Şefik inan arkada
şım kütükler üzerinde düşüncelerini ileri sür
düler ve kütüklerin yenilenmeisi üzerinde ıs
rarla durdular. Sayın eŞfik İnan burada de
minki konuşmalarımız sırasında 25 milyonu 
17 milyon olarak ifade ettiğimiz için de bizi 
suçladılar. 

Sayın İnan yanılmıylorsam rakamlar içinde 
yoğrulmuş bir arkadaşımız; İstatistik Umum 
Müdürlüğü yapmış, Maliye Vekilliği yapmış 
ıbir arkadaşımız. Gerekçe kendilerinde, Kanun 
tasarısı dalha evvel de verilmiş ve bu kanun 
tasarıismı da tetkik ederek kürsüye çıkmışlar. 
Bir arkadaşım kalkıyor 17 milyon değil 25 mil
yon diyor, hatırlatıyor. Teşekkür etmesi icalbe-
derken, Kondisyona sataşıyor. Doğrusu rakam
lar içinde yoğrulan, Maliye Vekilliği yapan, 
İstatistik Umum Müdürlüğü yopan bir arka
daşımızın rakamı yanlış ifade etmesi affedil
mez, hele ıbir arkadaşıımıız karşıdan işaret edin
ce teşekkür etmesi icaJbederken, taishih etmesi 
icaibederken her zamanki demaıglojik tarzı ile 
Komisyona sataşmasını doğrulsu çok ayıpla
dığımı ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, kütükler mevzuunda 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımız, «kütüğe ilâve 
edilen seçmenler - sandık mevcudunun (400) ü 
aşmaması şartiyle - o seçim bölgesindeki sandık
ların evvelce düzenlenmiş sandık seçmen liste
lerine eklenir» hükmüne itiraz ettiler. Dediler 
ki ;400 çoktur. Bu yeni bir hüküm değildir arka
daşlarım. Bu 298 sayılı Kanunda vardır. Beşinci 
maddesinde aynen okuyorum : 

«Seçimlerde her seçim bölgesi gerektiği ka
dar sandık bölgelerine ayrılır. Bir sandık böl
gesi esas itibariyle 300 seçmeni kapsar. Seçmen 
sayısı 400 ü aşmıyan seçim bölgelerinde seçmen
ler oylarını bir sandıkta verebilirler.;» 

Ne diyor bu kanun; yeni birtakım itirazlar
la sandık mevcudunun 400 ü aşmaması şartiyle, 

5 nci maddeye aykırı bir hüküm getirmemiş. 
Esasen buna benzer bir hüküm de 347 sayılı Ka
nunla 16 . 8 . 1961 de de kabul edilmiştir. 6 ncı 
maddeyi aynen okuyorum : 

«(Geçici madde 6. — Geçici 5 nci madde ge
reğince kütüğe ilâve edilen seçmenler, sandık 
mevcudunun 400 ü aşmaması şartiyle, o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir.» Şu halde buğ
rada bir yeni hüküm getirilmemektedir. İtiraz
lar sebebiyle 300 ü aşması halinde, 400 ü aşma
mak şartiyle o sandık bölgesine ilâve edilir» de
mektedir. Bunun üzerinde durmak her halde 
doğru bir keyfiyet değildir arkadaşlarım. 

Arkadaşlar, sonra kütüklerin yeniden tan
zimi meselesine itiraz yolu açıktır. Her hanıgi 
bir surette halen tanzim edilen kütükler kesin 
hükümler değildir. Kaldı ki, itiraz müddetleri 
uzatılmıştır. Ayrıca asılma anında da, asılaca
ğı güne takaddüm eden günlerde de partilere 
bu kütükler verilecektir ve partiler de taraftar
larının asılıp aşılmadığını kontrol imkânına sa-
hibolacaklardır. O bakımdan bu mesele üzerinde 
bu kadar hassasiyetle durmaya lüzum yoktur 
sayın arkadaşlarım. 

Muhtarlar meselesine değindi Sayın Yunus 
Koçak ve Reşit Ülker arkadaşlarımız. Sayın ar
kadaşlarım, muhtarlar için demin de arz etmiş
tim zannediyorum. Burada yeni bir hüküm ge
tirilmemektedir. Ne demektedir madde; «2 nci 
ve 3 ncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında 
muhtarlar da görevlendirilir.:» Yani muhtarlar 
da görevlendirilir. Bir (da) eki vardır, orada. 
Yani diğer vazifelilerin muhtarları vazifelendir
mek suretiyle vazifeleri nihayete ermiş değildir. 
Sonra anakanun olan 298 sayılı Kanun elbette 
bu kanuna hâkimdir^ elbette muhtarlar tama-
miyle hâkimlerin nezareti altındadırlar. Esasın
da ne diyor 2 nci ve 3 ncü fıkralar? «Seçimlerin 
temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında
ki 298 sayılı Kanuna göre düzenlenen sandık 
seçmen listeleri 20 Nisan 1968 gününden 6 Ma
yıs 1968 günü saat 17,00 ye kadar yeniden askı
ya çıkarılır. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.» 

— 470 — 
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Bu ikinci ve üçüncü fıkrada muhtarların va
zifelendirilmesinde asla sakınca yoktur, bilâkis 
o mahalleyi iyi bilen, askı yerlerini gayet iyi bi
len muhtarlann görevlendirilmesi seçim işlerini 
kolaylaştırır. Bu bakımdan arkadaşlarımızın 
hiçbir alerji duymamalarını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başka

nım, sayın komisyondan bir sorum var. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, söz bitmedi, söz sı

rası devam ediyor. Sayın Neftçi. 

Sayın Reşit Ülker söz mü istiyorsunuz? An
ladım. Söz bitmedi 'henüz, bitmediği için 
söz alma hakkınız da var. Kürsüden gelin sorun. 
Buradan sorun cevap verilsin. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; komisyon sözcüsünün dışın
da benden önce konuşmuş olan arkadaşlarımı 
teyiden konuşmak istiyorum. Mademki, 298 
sayılı Kanunun 35 nci ve zannediyorum 41 nci 
maddelerinde muhtarlarla ilgili bir hüküm var
dır; o halde yeni getirilen tasarıda tekrar muh
tarlar da görevlendirilir» şeklinde üstüne bas
mak suretiyle bu şekilde bir hüküm getirilişi
nin sebebi nedir? Bunun izahını Komisyon Söz
cüsünden istiyorum. 298 sayılı Kanunun 35 nci 
ve 41 nci maddelerinde tamamen seçim kurul
larının mesuliyetinde olmak üzere muhtarlar da 
görevlendirilebilir. Kimler meyanmda? Tarafsız 
memurlar ve seçim kurulu başkanının tasvi'be-
deceği diğer tarafsız kişiler meyanmda. Ve gö
revlendirilebilir, diyor. Ama, burada muhtarlar 
da görevlendirilir şeklinde mânaya kuvvet ve
riliyor. Eğer komisyonun dediği gibi ise ve Ko
misyon Sözcüsü arkadaşımızın buyurdukları 
gibi ise, yani 298 sayılı Kanunda da aynı hü
küm mevcut ise o takdirde, bu «muhtarlar da 
görevlendirilir!» şeklinde bir âmir anlamın bu 
maddeden çıkarılmasını teklif ediyorum. Bir. 

İkincisi, Şefik İnan hocamızın söylediği hu
suslar doğrudur. Çünkü 25 - 26 milyon gerek
çede yazılan bu miktar bütün masrafla ilgili
dir. Malûmunuz olduğu veçhile seçimlerde çok 
büyük miktarda kırtasiye masrafı vardır ve se
çim kurulu üyelerinin ödenekleri vardır. El-
betteki bunları çıkardıktan sonra kalacak mik
tardır kütüklerin masrafları ve Komisyon Söz
cüsünün daha önce ifade etmiş oldukları gibi, 
komisyonda da ifade edildiği gibi bu 17 milyon 

Türk lirası imiş. O halde geri kalan 10 milyon 
lira zaten heba olmuş vaziyettedir. İlçe seçim 
kurulları üyelerine verilen ödenekler bu müd
det zarfında heba olmuş vaziyettedir. Buna ilâ
veten giden millî serveti de düşünürsek, elbet-
teki Hükümet büyük bir takdir hatası yapmış
tır geç düşünmekle. Bunu 30 Marttan önce dü
şünmüş olsaydı müdebbir bir hükümet olarak, 
ileriyi gören ve masraftan kaçınan bir Hükü-
met olacaktı. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN '— Sayın Ülker buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Sözcü 5 nci maddeden bah
settiler. 5 nci maddede iki tane mefhum var. 
Bir tanesi, seçimlerde her seçim bölgesi gerek
tiği kadar sandık bölgesine ayrılır.. Seçim böl
gesi ve sandık bölgesi var. Şimdi seçmen sayısı 
400 ü aşmıyan seçim bölgelerinde seçmenler oy
larını bir sandıkta verebilirler. Seçim bölgesi.. 
Seçim bölgesinin tarifi 4 ncü maddede var. Se
çimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir, 
vani bir muhtarlık var ki, o muhtarlığın nüfu
su 300 küsur, artık yeniden bir sandığa gidil
miyor, 370 olan bir mahalle veya köy muhtar
lık bölgesi bir sandık oluyor. Halbuki bir san
dık bölgesi, esas itibariyle sandık bölgesi dik
kat buyurunuz, ikinci fıkradaki sandık bölgesi 
esas itibariyle 300 seçmeni kapsar. Binaenaleyh 
bunun ile' bunun arasında bir fark vardır. Bir 
sandık bölgesi yani mahallenin bir parçası üç 
vüzü aşmamak kaidesi burada mevcuttur. Zan
nediyorum komisyon bu görüşe katılırlar. Sual 
olarak soruyorum. 

Bir ikinci nokta, maddede de muhtarlardan 
bahseden yerde de «görevlendirilir» diyor. Şim
di «görevlendiriliri» deyince, yani anakanun olan 
298 sayılı Kanundaki şahıslar, ki onları 35 nci 
maddede teker teker görüyoruz : İlçe seçim ku
rulu başkanı, kütük işleri için mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebile
ceği gibi, Devlet, katma bütçeli idare, özel ida
re, belediye, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
kamu tüzel kişiliklerindeki (yargıçlar, vali ve 
kaymakamlar, nahiye müdürleri, askerî şahıslar 
ve zabıta âmirleri ve memurları hariç) bütün 
memurları görevlendirebilir.» muhtar zaten bu 
kanunda yazılı. 
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Şimdi oraya getirmemizin sebebi şu oluyor : 
Burada var zaten, muhtar zaten kanuna göre 
görevli. Orada getirmemizin sebebi, «... da gö
revlendirilirler1» demek suretil ile mutlaka gö
revlendirilirler, demek oluyor. Halbuki bu sis
teme aykırı, hâkimin takdiri kalkıyor ortadan, 
mutlaka görevli oluyor. Anahüküm mahfuz
dur buyurdunuz, eğer anahüküm mahfuz ise 
artık bu şeyi getirmeye lüzum yqk. Anahüküm-
de bunlar var. Kaldırdığınız zaman anahüküm-
lerc göre olacak zaten, bizim de ricamız istirha
mımız bu anahüküm bozulmamasıdır. Yani 
Anayasanın 75 nci maddesi muvacehesinde, yani 
Anayasa bakımından dahi ele alınabilecek bir 
durum. Niçin bu sistemi bozalım? «..da görev
lendirilir» şeklinde tamamen mecburiyet gös
teren, hâkimin takdir yetkisini elinden alan bir 
hüküm oluyor ve bunları bu işin içine sokmuş 
oluyoruz? Halbuki bugünkü sistemde hâkim 
muhtarları kullanıyor. Tatbikat bu değil mi? 
Ama kullanmamak hakkı var. Bu hakkı elin
den alıyorsunuz ve doğrudan doğruya hâkim 
denetimine, yargı denetimine bir empoze şekli 
olmuyor mu? Bilmiyorum Sayın Komisyonböy-
le düşünmezler mi ? Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon, yerinizden de ce
vaplandırabilirsiniz, kürsüye de gelebilirsiniz, 
nasıl arzu ederseniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHlT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Ül
ker her sandık bölgesinin 300 seçmeni kapsadı
ğını ifade ettiler. Biz de eski ifade de bulun
muyoruz esasen. Vatandaşa kolaylık olsun, da
ha uzak bir sandık mahalli açmamak için 
300 den yukarıya kadar olana da imkân ver
miştir kanun. Eski hüküm böyledir. Yeni ka
nunda yeni ilâvelerle 400 ü aşamamak suretiyle 
300 den ibaret olan sandıktan başka yeni bir 
sandık açılmamasını bir fayda olarak görmüştür. 
Bunun değiştirilmesini biz düşünmemekteyiz. 

«Muhtarlar da görevlendirilir» hükmüne ge
lince: Sayın arkadaşlarım ben ne ifade ettim? 
«Muhtarlar da görevlendirilir» hükmünden diğer 
memurların vazifesinin nihayete ermediğini ifa
de etmiş oluyorum. Ancak «muhtarlar da» ifa
desinin tasarıdaki şekilde kalmasında fayda var
dır. Zira tatbikatın içinden geliyoruz, 1961 se
çimlerinde kütükler tanzim edilirken çok zaman 
sokaklar unutulmuştur, caddeler unutulmuştur. 

O bakımdan o yeri en iyi bilen muhtarlardan 
faydalanmak, seçilmiş muhtarlardan fayda var
dır. Seçilmiş muhtarlardan bu kadar allerji 
duymaya arkadaşlarım neden lüzum görüyorlar, 
anlamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuzu sorun. 

BEŞIT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başka
nım, seçmen sayısı 400 ü aşmıyan seçim bölgele
rinde, yani bir mahalle veya köyde 400 e yakın 
olursa, olabilir, diye hüküm var. Yoksa bir 
sandık bölgesi, yani bir mahalle düşününüz 
20 sandık var, her bir sandığın 300 den fazla 
olmaması esası var, yani bu farkı Komisyon 
görüyor mu, bilmem. Sandık bölgesi, seçim 
bölgesi arasında büyük bir fark var. Bir ma
hallede eğer bütün mahallenin mevcudu 399 kişi 
ise bir sandık olabilir, ama kocaman bir mahal
lede 50 sandık var, İstanbul'da olduğu gibi, 
bunların her birisi 300 ü aşıyorsa, katılıyorlar 
mı acaba buna? 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHİT 
MENTEŞE (Devamla) — Efendim, her sandı
ğın 400 lük olacağı şeklinde değildir bu, 300 de 
olabilir, 300 ü de aşabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 3 ncü 
madde üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri 
var, bu değişiklik önergelerini evvelemirde aykı
rılıkları itibarı ile sırası dâhilinde okutacağım. 
Onu takiben teker teker oyunuza sunacağım. 

Meclis Başkanlığına 
Tasarının 3 ncü maddesinin metinden çıka

rılmasını arz ve teklif ederiz. 
Konya Kars 

Yunus Koçak Âdil Kurtel 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Belediye seçimleri ile ilgili kanun tasarısının 

3 ncü maddesinin, 298 sayılı Kanunun 28 nci 
- caddesinin kütüklerin kesinleşmesinden 6 ay 
sonrasına kadar muteber olduğu yolundaki il
kesi ihlâl edilerek 20 Mayıs 1967 de kesinleşen 
seçmen kütükleriyle 13 ay kadar sonra Hazi
ran 1968 deki seçimlerde kullanılmak istenmek
tedir-. 

Kapı kapı yazılma yapılmadan, tekrar askıya 
çıkarılması hiçbir fayda veremez. 
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Bu sebeple 3 neü maddenin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grup Sözcüsü 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
307 sayılı Kanunu tadil eden tasarının geçici 

4 neü maddesinin tasarıdan çıkarılmasını ve bu 
hususta 298 sayılı Kanunun hükümlerine riayet 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Belediye seçimi ile ilgili kanun tasarısının 

3 neü maddesinde yer alan geçici 4 neü madde
sinin 4 neü fıkrasındaki anakanım olan 298 sa
yılı Kanunun 5 ııci maddesinde yer alan her san
dık (300) seçmem kapsar kuralına aykırı ola
rak, her sandığı (400) e çıkarmakta oldu
ğu ve esasen 4 seçim bir arada yapıl
ması bakımından seçim emniyetini tamamen or
tadan kaldıracağı mülâhazası ile metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grup Sözcüsü 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
3 neü maddede yer alan geçici 4 neü madde

nin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenme
sini arz ve teklif ederim : 

«Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce 
verilmemişse, kütüklerin askıya çıkarılmasından 
bir ay önce, seçime giren bütün siyasi partilere 
verilir.» 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Belediye kanun tasarısının 3 neü maddesin

de yer alan geçici 4 neü maddesinin; «İkinci ve 
üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında 
muhtarlar da görevlidirler.» şeklindeki 6 ncı 
fıkrasının, anakanun olan 298 sayılı Kanunun 
35 ve 43 neü maddelerindeki seçim kurulu baş
kanının takdir hakkını kaldıran ve Anayasamı
zın 75 nci maddesinde yer alan «Seçimlerin yar
gı organlarının genel yönetim ve denetimi altın
da yapılır» şeklindeki hükmüne aykırı olan ni-
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teliğinden dolayı metinden çıkarılmasını arz ve 
'eklif ederim. 

C. H. P. Grup Sözcüsü 
İstanbul 

Reşit Ülker 

Yüksek Başkanlığa 
Bu maddede; «Muhtarlar da görevlendirilir

ler» cümlesinin maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; oku
tulmuş bulunan ve 3 neü maddeye ilişkin 4 neü 
geçici maddeyi değiştirmeye matuf bulunan 
önergeleri aykırılıkları itibariyle okutmuş bulu
nuyorum. 

Şimdi, Sayın Yunus Koçak tarafından veril
miş olan önerge, onu takiben C. H. P. Grupu 
Sözcüsü Reşit Ülker tarafından verilmiş bulu
nan önerge ve ondan sonra verilmiş bulunan Sa
yın Neftçi tarafından hazırlanmış önerge aynı 
mahiyeti kapsamaktadır ve tasarının bu madde
sinin metinden çıkarılmasını öngörmektedir. 
Müsaade ederseniz bir tanesini tekrar okutmak 
suretiyle diğerlerine de aynı muameleyi tatbik 
edeceğim. Okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Yunus Koçak ve Kars 
Milletvekili Âdil Kurtel'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Diğerleri de aynı mahiyettedir. 
Bu önergeye katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in madde
nin 4 neü fıkrasına ait önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHİT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnler... Önerge kabul edil
memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in muhtar

larla ilgili önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHÎT 

MENTEŞE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Ankara Milletvekili Ahmıet Üsfaün'ün öner

gesi tekrar okundu. )ı 
İBAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHÎT 

(MENTEŞE (Aydın) — Katılıyoruz, 
BAŞKAN — Komisıyon katılıyor önerge

ye. Önergeyi Yüce Meclisin oylarına sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... önerge 
dikkat nazara alınmak kaydı ile kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Fillhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAHtT 
MENTEŞE (Aydın) — Fi lmi katılıyoruz. 

önergeyi rica ediyoruz. 
'BAŞKAN — O halde önerge komisyona ve

rilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir önerge 

daha okuttum. Lûltfen dinleyiniz, rica ederim. 
Tahmin ederim duymadınız, tekrar okutuyo-
rum.ı 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin öner-
geri tekrar^ okundu.) 

BAŞKAN — Komisıyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
EREN (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılma
maktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.. 

Komisyon maddeye filhal katılıyor mu? 
OEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

EREN (Ankara) — Filhal katılıyoruz. 
'BAŞKAN — Maddeyi komisyonun filhal 

katılmış ıbulunduğu Sayın Ahmet Üstün tara

fından verilmiş bulunan değişiklik önergesi 
.muhtevası dahilinde oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde deği-> 
şik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarımı, mezkûr kanunun 
4 ncü maddesine geçmeden önce, ayrıca bir 
4 ncü madde ilâvesini öngören bâzı önergeler 
gelmiştir, o önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Belediye Seçimleri ile 

ilgili kanun tasarısına, aşağıdaki maddenin 
4 ncü madde olarak eklenmesini ve tasarıdaki 
4 ncü maddeılin 5 ve 5 nci maddenin de altın
cı madde olarak eklenmesini arz ve teklif ede
rim.' 

Muş 
Nermin Neftçi 

M;adde 4 
Belediye başkanı ve 'belediye meclisi üye

leri adayı olmak maksadı ile, 1580 sayılı Ka
nunun Ek 5. maddesi ile 306 sayılı Milletvekil
leri Seçici Kanununun 17 nci maddesi gereğin
ce görevlerinden 15 Mayıs 1967 tarihine ka
dar istifa etmiş olanlar, durumlarını tevsik et
mek şartı ile, bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir ay içinde müracaat ettikleri tak
dirde, bütün hakları mahfuz kalarak görev
lerine iade olunurlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 4 ncü madde olarak 

metne eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 4 — Belediye Kanununda değişiklik 

yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 nci madde 
eklenmiştir: 

«Geçici Madde 6 — Belediye Başkanlığına 
ve Belediye Meclisi üyeliğine adaylığını koya
bilmek için, yürürlükteki kanunlar gereğince, 
işlbu kanun yürürlüğe girmeden önce, bulun
dukları kamu görev ve hizmetlerinden istifa 
etmiş olanlar, yazılı müracaatlarında tekrar 
eskiden bulundukları kamu hizmetine alınır ve 
istifalarından kamu hizmetine tekrar alınma
larına kadar geçen zaman kıdemlerine ekle
nir .1 

ıGeçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Ereni 
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Sayın Başkanlığa 
348 sıra sayılı Kanun Tasarısına 4 ncü mad

de olarak şu maddenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

GEREKÇE 
(Anayasanın geçici 11 nci maddesine göre, 

yüz kızartıcı olmayan bir suçtan dolayı ke
sin hüküm giydikten sonra bu Anayasanın 
halk oyu ile kabulünden önce affedilmiş bu
lunanlar, Anayasanın 68 nci maddesindeki se-> 
çilme yasağına tabi değildir diye hüküm vaz'-
etmiş, ancak burada memnu hakların iadesi 
yoluyla bütün âmme haklarından, seçme ve 
seçilme hakkından istifadeye mahkemede ka
rar almış olanlar meskût geçmiştir. Seçim 
Kanunlarında Anayasanın bu 11 nci maddesi 
yalnızca Anayasanın mer'iyete girişinden ev
vel yüz kızartıcı olmayan bir suçtan kesin hü
küm giyip de, Anayasanın halk oyu ile kabu
lünden önce affedilmiş olanlara seçme ve se
çilme hakkı tanınır şekilde muamele yürütül
müş, memnu hakların iadesi yoluyla hak ikti-
salbedenler bunun dışında bırakılmıştır. Hal
buki memnu hakların iadesi yoluyla hak ikti-
sabedenler aftan daha üstün bir hukukî neti
ceye sahip bulundukları bütün hukukçularca 
kaJbul edilmiştir. Anayasanın geçici 11 nci 
maddesi T. C. K. nunun memnu haklara ait 
hükümlerini de ilga etmediğine göre, Anaya
sanın halk oyuna sunulmasından evvel mem
nu hakların yoluyla hak iktiısabedenlerin de, 
yüz kızartıcı bir suçtan olmamak şartiyle ke
sin hüküm giydikten sonra seçilme yasağına 
tabi olmamaları evleviyetle gerekmektedir. Bu 
durumda bulunan ve takibatta haksızlığa mâ
ruz kalanlar vardır. Bundan belediye seçimle
rine veya il genel meslisi seçimlerine veya mil
letvekili seçimlerine iştirak edememektedir-
'ler. Aksaklık arz eden bu durumun telâfisi 
için aşağıdaki 4 ncü madde olarak kabul edil
mesini arz ederim. 

Madde 4. — Anayasanın geçici 11 nci mad
desine göre yüz kızartıcı olmuyan bir suçtan 
dolayı kesin hüküm giydikten s;onra bu Anaya
sanın halk oyu ile "kaibulümden önce memnu 
hakların iadesi yoluyla halk iktisalbeltmiş olan
lar seçilme yasağına tâlbi değildirler. 

BAŞKAN •— Sayın Diler, bu Kanunla bu 
önergenin ve gerekçemin hiçlbir ilişiği Başkan
lıkça görülmemektedir. Ayrı bir Kanunla ir
tibatı lolmuş 'olmasın? 

NİHAT DİLER (Eıızurm) — Alâkası var 
efendini, müsaade ederseniz izah edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu ka
nuna ilâvesi düşünülen geçici maddeler bu şekil
de düzenlenmiştir. 

Sayın Nermin Neftçi, bir dakika, bu Komis
yon tarafından verilmiş bulunan önerge ile sizin 
önergeniz arasında büyük bir benzerlik var. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Fark da var
dır, onu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Efendim, Sa
yın Komisyonun dikkatine bir kere daha sunmak 
istiyorum önergemi. Benimkinde maddenin yeri 
tasrih ediliyor, bir. 

Bir de durumlarını tevsik etmeleri meselesi 
vardır, ik'i. Bu kanun tasarıları meriyete girme
den önceki bir ay zarfında durumlarını tevsik et
mek suretiyle, diye bir süre gösterilmiştir. Ayrı
ca her türlü hakları mahfuz kalmak şartiyle diye 
de daha önce alamadıkları maaşlarını ve saireyi 
yani mağduriyet durumlarını düzeltmesi ba'h'is 
konusu oluyor. 

Komisyon şayet arzu buyurursa, önergem bir 
kere daha okunsun. Zannediyorum daha faydalı 
olacaktır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu konuda bendeniz Komisyonun 
verdiği önerge lehinde konuşacağım. Komisyonun 
verdiği önerge elbette ki, tevsik mecburiyetini or
tadan kaldırmıyor. Şu sebepten dolayı istifa et
miş olanlar geriye alınır, başkaları geriye alın
maz.. Elbette ki, idare hukukunun umumi pren
siplerini .uygulayacaktır. Bunun tevsikini esasen 
istiyece'ktir. Yalnız Sayın Neftçi'nin önergesi 
biraz daha tahdit edicidir. Çünkü tevsik bakı
mından bir de süre koymaktadır. Halbuki bu se
bepten dolayı memuriyetten ayrılmış olan kimse
lere ayrıca tevsik mecburiyeti için bir de süre 
konmamakla imkân daha da genişletilmiş olur. 

İkincisi Sayın Neftçi 'nin önergesinde idare 
hukukumuzun prensiplerine aykırı bir nokta var
dır, o da şudur: Bu gibi hallerde istifa eden kim
senin yerine bir başkası tâyin edilmiş olabilir. 
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Komisyonun önergesinde kamu görev ve hizme
tinden ayrılanın kamu hizmetine iadesinden balı 
sediliyor. Aynı yere bütün hakları mahfuz ola
rak değil. Kıdemi mahfuz kalacak. Bütün halk
ları mahfuzdur derseniz, aynı göreve iadesi söz 
konusu olabilir ki, böyle bir şey idare hukuku 
prensipleri bakımından mümkün değildir. Çünkü 
iade edilmesi gereken kimsenin hakkı ne kadar 
kutsal ise, hiçbir kabahati, kusuru olmadan ida
renin bir tasarrufu ile o istifa ettikten sonra o 
göreve tâyin edilmiş kimsenin hakkını da koru
mak icabeder. Bu gibi halleri idari mevzuat Da-
nıştaym içtihatlarına terkeder. Danıştay eski ha
lin iadesi gerektiği hallerde, bu gibi hususlarda 
eski halin iadesinden maksat nedir, bunu kararın
da göstermek suretiyle belirtir ve her özel şıkta 
eski halin iadesi nasıl yerine getirilmelidir, bunu 
da belirtmek suretiyle hakkır yerine gelmesin" 
sağlar. Bu itibarla zannediyorum Sayın Neftçi'-
rain önergesi idare hukuku bakımından bâzı mah 
zurlar arz etmektedir. 

Komisyon önergesi bütün gerekli, korunması 
icabeden halkların korunmasını sağlamakta. El
bette ki, tevsiki gerektirmektedir, ama bunu bir 
süreye de bağlamamakta, binaenaleyh «efendim, 
şu kadar zaman içinde bunu tevsik etmedim, bu
nun için geriye almıyorum» dediği takdirde ida
re, üstelik «bana süre vaz'ediyorsım, nasıl olur 
bu» diye ilgili memura Danıştaya müracaat im
kânını vermekte ve ayrıca idari mekanizma içe
risinde birtakım bağdaşmazlıkların doğmasını da 
önlemektedir. Komisyonun önergesinin aynen ka
bulü yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi'niıı önergesini tek 
rar okutup oyunuza sunuyorum. 

(Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin önerge
si tekrar okundu.) 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Komisyonu: 
önergesine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun vermiş olduğu 
önergeye katılıyorsunuz, ben de zaten onu beyan 
etmiştim. 

O halde önergenizi ona iştirak ettiğiniz cihet
le geri alıyorsunuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini okutu

yorum. 
(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
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bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verildiği cihetle filhal 
kabulü de mutazammın bulunmaktadır. Bu iti
barla maddenin bu şekliyle ilâvesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Diler zatıâlinizin vermiş bulunduğu 
önergeyi şimdi görüşmekte olduğumuz kanunla 
irOmtlandıramadım. Bu bakımdan bu kanun 
muvacehesinde muameleye koyamıyacağım. Özür 
dilerim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başka
nım, izah etmek istiyorum... 

BAŞKAN — 5 nc'i madde. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

'ürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?... 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz ist i-
yen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Sayın Akalın,.bu şekliyle ıramarataj yapılmış 
oldu, o değişiklikler yapılmış oldu. 

Kanunun maddeleri üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Bu şekliyle 348 Sıra Saydı, Belediye Ka
nununda değişiklik yapılmasına dair 307 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısını Yüce Meclis huzurunda oylamasını ya
pacağım. 

Sayın Kırca söz mü istiyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — 110 ncu 
maddeye göre üçüncü kanundan sonra istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — 110 ncu maddeye göre üçüncü 
kanunun bittiği anda istiyorsunuz. Kanunun tü
mü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen?. Sayın 
diler, buyurunuz... 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Saat 20,00, mü
saade ederseniz yarın devam edelim. 

BAŞKAN — Sayın Diler müsaade eder misi
niz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kısa konuşa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, seçeni kanunları vatan
daşların temel hak ve hürriyetlerinin en mühimle
rinden biridir. Bu 'kanunlar üzerinde zaman za
man tadilât yapılmaktadır. E'sefle ifade edeyim 
ki, bu mühim kanunlar tadil edilirken, umumi
yet itibariyle vatandaşların hak ve hürriyetleri, 
seçim yapılırken, seçme ve seçilme hakkını kulla
nırken vatandaşın menfaati değil, vatandaşın hak
kı değil, daha ziyade iktidar partilerinin menfa
atleri gözetilmektedir. Ve dolayısiyle bu kanun 
da ertelemeye tabi tutmuştur, seçimleri erteliye-
cektir. 

Seçim Kanununda birçok aksaklıklar vardır. 
Bu aksaklıklardan en mühimini, bâzı vatandaşlar 
Anayasamızın 11 nci maddesinde derpiş edilen 
haktan istifade etmeleri lâzımgeTirken bundan 
istifade edememektedirler. Tatbikatta büyük 
haksızlıklar olmaktadır. Bu haksızlığın derhal ve 
süratli şekilde telâfi edilmesi lâzımgelirken bu yo
la gidilmemiştir. Say m Başkana bu yolda ben 
bir önerge de verdim. Sayın Başkan iltifat et
mediler. 

BAŞKAN — Sayın Diler, bu bir erteleme ka
nunudur. Seçim Kanunu değil seçimin ertelen
mesi kanunu. Tarihinin ileriye alınması kanunu 

Nr-HAT DİLER (Devamla) — Mühim bir ak
saklık vardı. Bu aksaklığın giderilmesi lâzım ge
liyordu maalesef. 

^ BAŞKAN — Sayın Diler, mümkün değil, tek
nik olarak mümkün değil. Bu bir erteleme kanu
nu, seçme seçilme kanunu değil. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bir haksızlı
ğın .giderilmesi bakımından fevkalâde hukuki 
bakımdan tekniğe uygun olabilecek, ki zatıâl'iniz? 
(A. P. sıralarından, alkışlar, gürültüler) 

Evet alkışlarsınız, tabiî evet. Seçim Kanunu 
ile mütemadiyen Meclisi sizler işgal ettiniz ve do
layısiyle kendi iktidarınızın menfaatine uygun 
Seçim Kanunu çıkardınız. Şimdi bir kısım va
tandaşlar bu haktan istifade edemiyorlar. Ben de 
bir hukukçu olarak bu adaletsizliği gördüm, te

lâfi edilmesi için uğraştım. Fakat siz tablatiyle, 
adalete uygun değil kendi iktidarınızın menfaati
ne uygun kanun çıkarmak niyetindesiniz. Kabul 
etmeyiniz. Teşekkür ederim. Kanun aleyhinde oy 
kullanmanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
(266) arkadaşımız katılmıştır, (12) çekimser, (8) 
ret oyuna mukabil (246) kabul oyu çıkmıştır. 
Tasarı bu- şekli ile Meclisimizce kabul edilmiştir 
ve dolayısiyle kanunlaşmıştır. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasansının yapılan açık oylamasına (254) 
arkadaşımız katılmıştır. (9) çekinser, (6) ret ve 
(239) kabul oyu çıkmıştır. Tasarı bu şekliyle 
Millet Meclisimizce kabul edilmiş ve dolayısiyle 
kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin 
yapılan açık oylamasına (243) arkadaşımız 
katılmıştır. (7) çekinser, (6) ret, (230) kabul 
oyu çıkmıştır. Dolayısiyle Meclisimizce kabul 
edilen bu teklif kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin yapılan açık oylamasına (252) 
arkadaşımız katılmıştır, (10) çekinser, (5) ret, 
(237) kabul oyu çıkmıştır. Teklif Millet Mecli
since kaibul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı, 
uğurlu olsun. 

7 Temmuz 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de;;mklik yapılması hakkındaki kanım tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kanını] .aşın işti i'.) 

ADANA 
Sabahattin Baybora 
Malum ut I >ozdoğan 
A:i Bozdoğan oğlu 
Turhan Dil igil 
Bekir T ün ay 
Tabir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif At alay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KAKA ili SAH 
Muştala Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan U;ı« bahsi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Ce1 âl ettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağeıoğln 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 266 

Kabul edenler : 246 
Rcddede nler : 8 
Çekin seri er : 12 

Oya katılmıya nlar : 179 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul 

ARTVİN 
Turgut Altımkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIM 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Uzarda 
Kemal Ziya Öztürk 

PALI KESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Ay taç 
Cihat Bllgehan 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücettirk 

BÎLEClK 
Sadi Binay 
İsmail Se'euk Çakıroğhı 

BİTLİS 
Oovdet Oeboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
S. N i h at B a y ra m og 111 
Halil İbrajıim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
T. Hnkkı Boyacı oğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşh 

edenler] 

BURSA 
Sadrcttin Ganga 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Tiirkel 

ÇANAK KAPI-] 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Rct'et Sezgin 

ÇANKIRI 
Tabir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arşları. Topenbaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdel Yüccr 

DKNİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Sa'ih Baydil 
Zafer Nihal özel 
denizi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İtkanıi Ertemi 
Naz m i Özoğul 

ELÂZIG 
Samet Gül doğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeydi 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

EPZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEiliSİ 
Mehmet İsmet Angı 
Seyi'i Öztürk 
Aziz Zcytinoglu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizame!! in E: kmen 

OÜAlPŞANE 
Necati- Akagiin 
AM İhsan Çelikkau 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Dcmirel 

ÎÇEÜ 
Mazhar Arıkan 
O. Sadık Kut I ay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Şaykamı 
O Hum Birgi't 
Ali Esat Birol 
Mustafa E rtuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
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A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎE 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
"11 iisa met tin (! ü m üsjıala 
İhsan G ursan 
Settar İksel 
Nİİıad Kii^ml 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevine Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Veltekin 

KASTAMONU 
A. M u/.a t'fer Akdogatılı 
Alı met Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toko/lii 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğhı 
A. Atıf Iıacıpasaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Ö/kan 
Mehmet Yüceler 

ANKAEA 

İ. Sıtkı Hatipoğlu 
İlyas Seçkin 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet G üner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAE.Lt 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlıı. 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Ka'aycı 
M ek ki Keskin 
Seyit Kanık Öndeı 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüeesoy 

IvtlTAilVA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmırş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
t. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
îsmet tnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişeh rlioğlu 

M ARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
ilacı AlıınH ÖZNOV 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Ayso.v 
Seyfi Oüneştan 

[ Nazmi Oğuz 
| MUĞLA 
i İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzüıı 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Şcrafcddin Paker 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melfdıat Çedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tovfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinci 

İSTANBUL 
Sacları A ren 

MALATYA 
Şaban Erik 

MA UDİN 
Fuat Uluç 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKtRDAÖ 
Halil Başoi 
tlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Sel;1 hattın Güven 
Iîamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 

Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Gören taş 
M. Salih Yi diz 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetirıcr 
Kenan Escngin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
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[Çekinserl&r] 

AFYON KARAHİSAR 
Murat önder 

ANTALYA 
Rafet Eker 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Küas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı (I.) 
ihsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

| KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MANİSA 
Mustafa Ok 

[Oya katil rmy anlar] 

BıNGÖIİ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz (1.) 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem (I.) 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif vSarıyüce 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mötin Cizreli 
Hasan Değer (1.) 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nuröttin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanaea 
Ahmet Mustafaoğlu 
İsmail Hakkı Yıldırım 
(D 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Ga.zi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu (1.) 
Kâmil Ocak: (B.) 
Süleyman Ünlü (1.) 

GİRESUN 
Kudtfet Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
1. Etem Kılıçoğiu 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâ] Kilis 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

YOZGAT 
Nuri Kodamaııoğiu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Leb it Yurdoğlu (1.) 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kıırtel 
Muzaffet Şaımiloğlu (1.) 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Naynıan 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
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Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu (î.) 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (î.) 
TÎ1 T7* 1 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Huseym Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

M. Meclisi B : 134 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyf i Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Ozsarıyıldız (1.) 

NİĞDE 
Mehmet Altmaoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Musli'hittin Gürer 

[Açık ü% 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

6 . 7 . 1967 0 : 1 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Ali Fuat Aligan 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattkı Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAfl 
Kemal Nebioğlu (1.) 
Orhan öztrak 

lelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TOKAT 
Fethi Alacalı (1.) 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Ceel'âl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

Yekûn 

»€9^ 
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1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli ceovelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker (B.) 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 254 

Kabul edenler : 239 
Reddedenler : 6 

Çekinse rler : 9 
Oya katılmıya:üar : 191 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Turgut Altıınkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal'Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
ibrahim Aytaç, 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yiicetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 
ismail Selçuk Çakıroğhı 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sa d re t tin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cilıad Baban 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğltu 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kal fagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Naznu Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedim oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasiuli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizaın ettin E rkmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım. 
Sülıeyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 
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İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

A. Atıf Hacrpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güııer 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan ' 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ibrahim'Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 

Ali Fuat Alışan 
Kânıran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal TüLezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palıaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ANKARA 

1. Sıtkı Hatipoğlu 
llyas Seçkin 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

KARS 
Âdil Kurtel 

MARDİN 
Fuat Uluç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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[Çekin serler] 

AFYON KARAHİSAR 

Murat Öner 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSA11 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı ( t ) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafot Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

MANİSA 

Mustafa Ok 

SİVAS 
Gültckin Sakarya 

[Oya katilmıyanlar] 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz (1.) 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Ök'teım (1.) 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüee 

DENİZLİ * 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrela 
Hasan Değer (İ.) 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 
(t) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin l'ncioğlu (İ.) 
Kâmil Ocak 
Süleyman Ünlü (İ.) 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Oilld 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Al tan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

TRABZON 
Hamdı Orhon 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman üzer 
İl hami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
İ. Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KAKS 
Turgut Göle 
Muzaffet Şaımiloğlu (I.) 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu 
Cengiz Kayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütl'i Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
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Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu (I. 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu (I. 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Önol Sakar 

MARAŞ 

Ketmıalî Bayazıt (1.) 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız (1.) 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalıp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
d.) 
Hamdi Mağdcn 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Keımal Nebioğlu (1.) 
Orhan Öztrak 

TOK* T 
Fethi Alacalı (1.) 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

[Acık üyelikler] 
Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 5 

İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behicc Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin (î.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmltı 
Turgut Nizamoğiu 
Ceel'âl Sungur (1. Ü.) 
(t) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
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Millet Meclisi îdare Âmirleri izzet Oktay, Muslih C-örentaş ve Celâl Sungur'ım, 1967 bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rlcr 
Oya katılınıya nlar 

Açık üyelikler . 

: 450 
: 243 
: 230 
: 6 
: 7 
: 202 

5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Bekir Tünay 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Ari £ Atalıay 
AFYON KAUA1IÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan ' Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Novzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Ç e tiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahnv't Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Kona 

AVDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öz t ürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgeban 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevjüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

Cemal; Külâhlı 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Ak ay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refol Sezgin 

= ÇANKİM 
Talıir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Aı-slan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet; Salih Baydil 
ZaCer Nihat. Özel 
Remzi Şenei 

DİYARBAKIR 
Reeai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmı Özoğııl 

ELAZIĞ 
Sa-mer, Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsameltiu Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Alın ıc t M usta Cao ğhı 
Cevafc önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şen yurt 

ESKİyLUİlİ 
Mehmet İsmet Angı 
Scyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. K'emal Çilesiz 
Nizaıuettiu Erkıuen 

CÜMÜŞANB 
Necati Aka gün 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argıın 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kıı ti ay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykaım 
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Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Fıyüboğlu 
Abduı-rahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Kakla Tekin el 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

iZMlR 
Şevket A'dalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ayiaş 
Şeref Bakşık 
Osman 'Arkı Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İlgarı fi ursan 
Set t ar İksel 
Nihad Ivüısad 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz ikinci 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltek in 

KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğan!ı 
Sabri Keskin 
Osman /eki Oktay 
Adil Tok özlü 

KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Tlacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 

Vedat Ali Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet At a gün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Ak ay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzcrdem 
Mehmet Necati Kalayc 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yiicesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet, Ersoy 
İsmail H.:kkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ilin ya 
Hüseyin Doğan 
İsmet inönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlı: 
Nahit Yeni.şehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

İbrahim Aysoy 
Sey.fi Güneşjtan-
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şe raf ettin Baker 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Yaşar Akal 
Kâınran Evliyaoğlu 
Mclâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahin oğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 

SİİRT 
Abdül halim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

srvAs 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koral tan 
Seyfi Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Paliaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacı'baloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Şelâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslin Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalın 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğlu 

[Reddedenler] 

Uyas Seçkin 

DİYARBAKIR 

Tarık Ziya, Ekinci 

MARDİN 
Fuat. TTlno 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esato&lu 
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M. Meclisi 

AFYON KARAHÎSAR 

Murat öner 

BALIKESİR 

Fennî îslimyeli 

B : 134 6 . 7 

[Çekin serler] 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

KAYSERİ 

Fehmi Cumalıoğlu 

[Oya kat%lm%yanlwj 

1967 0 : 1 

MANİSA 
Mustafa Ok 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibruhimoğlıı 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğiu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türk©§ 

ANTALYA 
Hüseyin Ayni Akın 
(Yüzbaşı) (î.) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel (I.) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 

ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Möhmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENIZLI 
Muzaffer Karan 
Hüdai OraJ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrelıi 
Hasan Değer (I.) 

EDİRNE 
İlhaımi Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

Kovni Ncdimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
îamail Hakkı Yıldırım 
(D 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (İ.) 
Kâml Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü (I.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Alı Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğhı 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 

Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bi(lgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Şinasi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkaıı 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu (1.) 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu (1.) 

Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt (1.) 
Envoı* Kaplan 
Vefik Pirinçcioğhı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız (1.) 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar öralip 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(D 

Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Kadri Eroğan 
Mualihiddin Gürer 
Hayrettin Uyaal 

SAMSUN 
llyai Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğln 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arılan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu (1.) 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urf a 1 

Yekûn 5 

Orhan Üztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı ( t ) 
Cevdet Aykan 
Osıman Saraç 
irfan Solnıazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
(D 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 

1>€*<İ 
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Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında k a ı u n teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAIIlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan AkçalıoğTu 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 10 
Oya katılmıyanlar : 193 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 

Ahmet Türlkel 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçübaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhaımıi Ertem 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinc/eK 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 
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İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahmaın Şeref Lâç 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekiuel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüspala 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 

•Celâl Nuri Koç 
Osman Yelıtekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Adil Toközlü 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akakn 

ANKARA 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
îsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit YenişehirHoğlu 

MARAŞ 
Veysti Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

DİYARBAKIR 

Tarık Ziya Ekinci 

İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

MARDİN 

Fuat Uluç 

M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. Ilışan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğrn 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mııslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 

[Bedded$nUrJ 
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[Çekinserler] 

AFYON KAKAHÎSARİ 
Murat öner 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

ADANA 
Hasan Aksay 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal SarıibraMmoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

Reşit Ülker 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

NİĞDE 

Ruhi Soyer 

SİVAS 

Gültekin Sakarya 

[Oya kattlmıyanlar] 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan ~ 
Hüdai Ora] 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer (1.) 

EDİRNH 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nutfattin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satı* 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 
a.) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
JSüleyırnan Ünlü (1. ) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alü Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Oilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 

TEKİRDAĞ 

Orhan öztrak 

YOZGAT 

Nuri Kodamanoğlu 

Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
1. Hakkı Yılanlıoğlu: 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.)» 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısı* 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu (t.) 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu (I.) 
Brtuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
Ketmalî Bay azıt (I.) 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız (I.) 

NlĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Açtk 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 

I RlZE 
I Erol Yılmaz Akçal 

ismail Sarıgöz 
SAKARYA 

Kadri Eroğam 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

| Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu (I.) 

üyelik] 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

l ^ I I 

TOKAT 
Fethi Alacalı (I.) 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin (I.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kiınyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

\ 
— 493 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

134 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 7 . 1967 Perşembe 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

1. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt-
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanon tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

3. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırım
lar finansman fonu teşkili ve tasarruf bonola
rı ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiş

tirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/377; Cumihuriıyet Senatosu 1/800) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 326; Cumıhuriyet Senato
su S. Sayısı : 957) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 .1967] 
(Görüşme sırası : 1) 

X 2. — 1967 yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumıhuriyıet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senatosu 
1/799) (Milet Meclisi S. Sayısı : 327; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 956) [Dağıtma tari
hi : 4 . 7 . 1967] (Görüşme sırası 2) 

X 3. — Millet Meclisi idare Âmirleri izzet Ok
tay, Muslin Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetveller
de değişiklik: yapılması hakkında kanıun tek
lifi ve Bütçe Karma Kamıiısyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
2/529; Cumhuriyet Senatosu 2/221) (Millet 
Meclisi S. Sayışa : 328; Cumıhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 958) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 .1967] 
(Görüşme sırası : 3) 

X 4. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kamun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra-



p o n m a dair Cumhur iye t Senatosu ve Bütçe 
Kar ına Komisyon başkanl ık lar ı tezkereleri . 
(Millet M'ccliısi 2 /514; Cumhuriyet Senatosu 
2/220) (Millet Meclisi S. Sayısı : 329; Cumhu
r iyet Senatosu S. Sayısı : 959) [Dağı tma tari
hi : 4 . 7 . I9(İ7| ((.lörüşme sırası : 4) 

X 5. —• Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım 
lara dair 15 . 5 , Sî'i59 yün ve 726!) sa>nı K; 
nunun bâzı maddelerinin değiştiri lmesi ve bı 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka 
nnn tasarısı ve îmar ve Isdarı, [çişleri ve Piâr 
komisyonlar ından 5 er üye seçilerek kuru la ' 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı 
159^ [Dar.ıtrv,o .•nHb: <>« 1 ' lOftfM 

G. — Eski Siir t Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Müh-h/ekıb .S'.cşjl. Arjı;-icıoğ!u, e:-;!; 
Divarbaku- Milletvekili ü i lmi (îündoğan ve h 
taııbul Milletvekili lihami Snnear' ın, Dilekc( 
K a r n a Korııbyonu Cenel Kurulunun 12.3.196' 
tarihti Haftalık Kara r Cetvelindeki 131 fi sayıl i 
Karar ın Genel Kura lda görüşülmesine dair öner 
yeleri vre Dilekçe Karıma Komisyonu raporıi 
(Millet Meclisi : 5 /4 ; Cınnhnriyot Senatosu 
4/66) (S. Sayısı : 20} jD/ığıtnıa tarihi 
27 1 . 19661 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe ka rma Konrsyonıı Ccnel Kuruinnue 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Kurur Cotvokindek 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül me^ı 
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisv-n 
nu raporu (Millet Meclisi : 5 /5 ; Cumhuriyei 
Senatosu : 4/681 (R. Sayıcı : 21) | Dağıtma tari
h i : 27 . 1 . 1966] 

8. — Esfld Mard in Milletvekili Talâ t Oğuz'
un, Dilekçe Kü-nua k.un > ;> >nm (U-uci kur uiu 
ıran 30 . 4 . 1964 tarihi i Haftalık Karar (\dve-
ündeki 1494 sayılı Karamı CuneJ Kurulda ;>;öı*ü 
şülmesine dair Önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5 /6; (huninin 
yet Senatosu 4/69) (Mulet Meclisi S. Sayısı 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da 
ğıtıma tarihi • 28 . I 1966! 

9. — Cuımllıuriyct Senatosu Bolu Üyesi Sırr ı 
UzunhaHHiıogJü ve 9 ;,vkiiii»^)inn, Atışlı »ü,h 
lar ve bıçaklar h d Und.; iu 10 , 7 . 1953 tarif. 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 neü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
da i r k a n u n teki ili ve Ada le t Komisyonu ra

mını (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağı tma ta-
•ihi: 1 . 2 . 1966| 

10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turl ıangil ve 9 arkadaşının , Tababet ve 

...•inalı s a n a l u ı n u m t.nrv.ı îcraMua da.ır 1.219 
iyili Kanuna, bir j^-yiı-i madde eklenmesi hak-
;uda kanım teklifi ve Safl ık ve Sosyal Yardın; 

•e Adalet Komisyonu raporlar ı (2/140) (S. 
K I V I M I - 00^ I T n - n t ı n - t - ı H l n «M c\ 10HR1 

11. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
e 12 arkadaş ın ın . 5(>i-.o snydı |İM.;-;m kai .unu-
ın 31 nci maddesinin yürür lük ten kaldır ı lma

ma dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Vmtma ^ Adak1! komisyonları rapor la r ı 

' 2 /41) (S. Sayısı : 128) [Dağı tma tar ih i : 
'» 7 i qr.r, ı 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bur sa Üyesi Ca-
ıit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
da lak la r ın ın tahsili usulü hakk ındak i Kanuna 
>3 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
•dilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesine 
lair kanun teklifi ve Mal ive ve Plân komhvnn-
ları raporlar ı (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dafrıt-
•na tarihi • 'V; 4 inn«ı 

13. —• Yozıgıaıt Mili et vekili Celâl Sungur 'un , 
r>023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık r e Sosyal Yardım ve Ada
let, komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı-
170) [Dağıtana tar ih i : 23 12 . 1966] 

14. — Hendek kazaısı Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mııstai'aoğlu 1329 doğumlu Faik 
Ömer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta-
-:ariHi ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) I Dağıtma tarihi- 23 12 19fifi] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Ün er'in Medeni Kanunun 253 neü maddesinin 
değiştirilmedi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173) 
I Damıtma tar ihi : 23 . 12 1966] 

16. — İs tanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 11.4 ncü maddesinin değiştirılmesme dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu r apo ra 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma ta r ih i : 
23 . 12 . 19661 

17. — Polis vazife ve Salâhiyet K a n u n u n u n 
~Z7\ nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163) 
,S. Sayısı : 188) [Dağıtma tar ihi : 21.1.1967] 

file:///dve-


18. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet İS us ret Tuna ve 9 arkadaş ımu, 
Mehmetoğlu Mura t Çalışkau'a vatani hizmet 
teft ihinden ayhk bağlanmasına dair kanım tek 
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağı tma tar ihi : 
21 . 2 . 1967] 

19. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan 'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Kara r Cetvelindeki 
36f)8 saydı Karar ın Gene] Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5 /30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan 'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1960 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmeşi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meelisi 5 /33 ; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

21. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan 'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Karar ın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

22. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Karar ın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5 / 3 1 ; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

23. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukar ı 

Modan köyü nüfusuna kayıtlı l lasanoğlu Ha-

ni 'den doğma 1.317 doğumlu Cuma Karakılıç 

(Özmodanlı) nııı cezalarının affı hakkında ka

nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 

(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 

12 . 5 . 1967] 

24. — Manisa ilinin Çaprazkcbir ma
hallesi 146 No. lu hanetle nüfusa kayıtlı Ali 
i tem/ioğhı Katma'dan doğma. 1 . 8 . 1928 do
ğumlu .Mehmet Necati (lümrükç.üoğlu'nun ce
zalarının affı hakkımla kanun tasarısı ve Ada-

. let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tar ih i : 12 . 5 . 1967] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl E r t u ğ ve 9 arkadaşı nur; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev-

-iniyeli idareci ve öğretim üyesi • görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân kondisyonları raporları . (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

26. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu 'nun, 506 
sayılı Sosyal Sigor ta lar K a n u n u n u n 3 ncü mad
desine bir f ıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Çalışma komisyonları rapor lar ı 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağı tma tar ihi : 
19 . 6 . 1967] 

27. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
3456 sayılı Noterl ik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştiri lmesi hakk ında kanun 
teklifi ve Millî Eği t im ve Adale t komisyonları 
raporlar ı . (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağı tma 
tar ih i : 20 . 6 . 1967] 

X 28. — Orman Genel Müdür lüğü 1960 
bütçe yılı Kesinkesap kanunu tasarıs ı ile Or
man Genel Müdür lüğünün 1960 bütçe yılı Ke-
sinhesabına ait uygun luk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayış tay Komisyonu raporu (1/65, 3/134) (S. 
Sayısı : 320 [Dağı tma tar ih i : 29 . 6 . 1967] 

X 29. — Orman Genel Müdür lüğü 1961 büt
çe yılı Kcısinıhosap kanun tasarısı ile Orman 
Genel Müdür lüğünün 1961 bütçe yılı Kosinhesa-
bına ait uygun luk bildiriminin sunu lduğuna 
ılair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayış tay 
Komisyonu raporu (.1/27, 3/140) (S. Sayıs ı : 321) 
[Dağıtma tar ihi : 29 . 6 . 1967] 

X 30. — Orman Gene: Müdür lüğü 1962 bütçe 
yılı Kosinhesap k a n u n tasarısı . (1/37, 3/158) 
(S. Sayısı : 322) [Dağıtma tar ihi :30 . 6 . 1967] 

X 31. — Onman Genel Müdür lüğü 1963 bütçe 
yılı Kcsinhesap k a n u n tasarısı . (1/50, 3/373) 
(S. Sayısı ; 323) [Dağıtma tar ihi :" 30 . 6 .1967] 
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ıKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Belediye Kanununda değişiklik ya-

pilımasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/381) (S. Sayısı : 348) 
[Dağııtma tarihi : 5 . 7 . 1967] (Görüşme Si
yasa! ? 5) 

2. — tdarei Umumiyei "Vılâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili (bâza kanun
ların kıaldırılmasıma dair 19 . 7 . 1963 tarihli 
ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kamun tasarısı ve içişleri, Adalet ve 
Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/383) (S. Sayısı : 
349) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967] (Görüş
me sırasıı ? 6) 

3. — Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Ka
nunun bâzı ıma4delerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Anaya
sa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/384) (S. Sayısı : 350) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967] (Görüşme sı
rası: 7) 

4. — Oumlhuriyet Senatosu îstanlbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. U. Emekli 
Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna 
bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/254) 
(S. Sayısı : 298) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 .1967] 
(Görüşme sırası : 8) 

ı5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve içişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtıma tarihi 24 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 9)' 

X 6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da

ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası: 
10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirümesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 11) 

8. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sıra
sı i ll2)ı 

X 9. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı: 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 .1967] (Görüşme 
sırası : 13) 

X 10. — Ankara ve istanbul şehirleri içme, 
kullanma ve endüstri suyu teinini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içimleri. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) | Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] (Görüşme sırası : 14) 

11. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Kouıinyon raporu (17259) 
(2/71) (ıS. Sayım : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde-



ginin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966J 

X 13. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 19661 

X 14. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret. 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 .1967] 

15. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 19671 

16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna ter ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, imar 
ve iskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
içişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

18. —• Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

19. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bası maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1Wİ7] 

X 21. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 say^ı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

22. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

23. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

24. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 25. — Kanun ve kaırarnaımeler icabı oılaraik 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tökevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti-



oaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. I 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

26. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtana tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

X 27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydm Milletve
kili Reşat Özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 19671 

28. — Toprak ve Su Kaynakları Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967] 

29. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

30. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

31. —• Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 .6 .1967] 

33. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta- | 

I sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153,1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

34. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alamkuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demır'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301, 
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1967] 

X 35. — İşçilerin iyonizan radyasyonlara kar
şı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 310) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] 

X 36. — Özel Yatırım Bankası kanun tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 
arkadaşının, Özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nci maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu ile Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma, tarihi : 23 . 6 . 1967] 

X 37. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/367) (S. Sayısı : 
314) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

X 38. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil-

I letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nm, 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 

| ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 



Geçici Komisyon rapora. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) Dağıtma tarihi : 28 : 6 : 1967] 

39. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

"ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/378) (S. Sayısı : 317) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1967] 

40. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları. (1/316) (S. Sa
yısı : 318) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1967] 

41. — Devlet memurları aylüdarmm tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/317) (S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 
26' . 6 . 1967] 





Toplantı : 2 
Dönem : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 326 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/377; Cumhuriyet Senatosu 1/800) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 957) 

Cmnhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 6 .1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Şayi: 8181, 1/800 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 23 . 6 . 1967 gün ve 1/377 sayılı yazınıza karşılıktır : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Büt
çe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 . 1967 
tarihli 78 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Mehmet Ünaldt 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı T. 
BaşkanvekLU 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/377, C. S. 1/800 
No : 125 

Açık oy neticesi 
Kabul : 
Ret 

116 
114 

2 

29 . 6 .1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 .6.1967 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı. 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 0 0 7 
Toplan* :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : g / f 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/382; Cumhuriyet Senatosu 1/799) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 956) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 6 .1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say* : 8182,1/799 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 23 . 6 . 1967 gün ve 73 sayılı yazınıza karşılıktır : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu
nun 28 . 6 . 1967 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Mehmet Ünaldt 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 125 
Kabul : 125 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 29 . 6 .1967 

Esas No: 1/382, C. S. 1/799 
No : 126 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6.1967 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 0 0 0 
Topianu : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ü Z Ö 

Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl 
Sungur'un, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 2 /529 ; Cumhuriyet 
Senatosu 2 /221) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 958) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say* : 8180, 2/221 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 6 . 1967 gün ve 71 sayılı yazınıza karşılıktır : • 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
28 . 6 . 1967 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiş
tir. 

Gereğini rica ederim. 
Mehmet Ünaldt 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Açık 'oy neticesi : 117 
Kabul : 117 

T. B. M. M. 
Bütçe Karına Komisyonu 29 . 6 .1967 

Esas No: 2/529, C. S. 2/221 
N : 124 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6.1967 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen kabul olu
nan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 n A Q 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : û / u 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 

Senatomu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 2/514,- Cumhuriyet Senatosu 2 /220) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 959) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8179 - 2/220 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
tlgi : 23. 6.1967 gün ve 70 sayılı yazınıza karşılıktır : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin Büt
çe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 . 196T 
tarihli 78 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Mehmet Ünaîdı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 
Başkanvekili 

Açık oy neticesi : 115 

Kabul : 114 
Ret : 1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 29 • 6 . 1967 

Esas No. : 2/514, C. S. 2/220' 
Karar No. : 120 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 . 1967 tarihli 78 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Cfenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 
• İsmet Sezgin 





Dönem : 2 A # Q 
Toplantı 2 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : ü 4 ö 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19 - 7 . 1963 tarihli 
ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Adalet ve Anayasa komisy anlarından 5 er üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu (1 /381) 

T. V. 
Başbakanlık 21 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
• Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 586/3692 

Millet Meclisi Başkanlığına 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
20 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Tasarısı» ile 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ucuokçe 

Bilindiği gibi 1961 yılından bu yana yapılan seçimler aşağıdaki seyri takibetmiş bulunmak
tadır : 

1961 de, Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri, 
1963 te, Mahallî seçimler, 
1964 te, Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri, 
1965 te, Milletvekilleri seçimleri, 
1966 da, Cumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri, 

yapılmış olup içinde bulunduğumuz 1967 yılında mahallî seçimler, 
1968 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi seçim

leri ve 
1969 yılı Ekim ayında Milletvekilleri seçimleri yapılacaktır. 
Bu seçim seyrini gözönüne aldığımız zaman görülüyor ki, her yıl yurdumuz için bir seçim yılı 

olmaktadır. 
Her yıl seçim yapılması çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Bu sakıncaların başlıcası, bu halin 

memleketimizi aylarca basını, radyosu ve diğer vasıtalariyle bir baştan bir başa seçim havasına 
sokması ve ayrıca halkımızın bâzı seçimlere beklendiği ölçüde ilgi göstermemesi şeklinde bir du
ruma zemin hazırlamakta olmasıdır. 
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Son yıllardaki seçimlere katılma oranı : 

196i Milletvekilleri ve Senato seçimlerinde % 81,4 
1963 Mahallî seçimlerde (il genel meclisi) % 77,62 
1963 » » (Belediye) % 67 
1964 Kısmî Senato seçimlerinde % 60,2 
1965 Milletvekilleri » % 71,3 
1966 Kısmî Senato seçimlerinde % 56,20 

dir. 

Diğer bir sakınca bu seçimlerin bütçemize tahmil ettiği malî külfettir. Nitekim : 

1961 yılı milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu, seçimleri için 26 158 627,00 Tl. 
1963 yılı mahallî seçimleri için 20 269 388,09 Tl. 
1964 yüı Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri için 7 211 173,00 Tl. 
1905 yılı milletvekilleri seçimleri için 21. 143 326,00 Tl. 
1066 yılı Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri için 11 262 264,00 Tl. 

harcanmış ve 1967 yüı mahallî seçimleri için de bu yıl bütçesine 37 957 600,00 Tl. ödenek konulmuş 
bulunmaktadır. 

Sakıncalar.7n bir diğer yönü hizmet alanındadır. Zira seçim ve sandık kurullarında görevlen
dirilenler aslî vazifelerinden bir süre için alınmış olmakta ve dolayısiyle kendi görevleri aksamak
tadır. Her sene seçim yapılması bu aksaklığı tekerrür ettirmektedir. 

Bu hususlar göz önünde tutularak mahallî seçimlerle Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin birleş
tirilmesinde ve her ikisinin bir arada yapılmasında fayda ve isabet mülâhaza edilmektedir. Bu 
halde gerçi, 1968 yılının Haziran ayında yapılması söz konusu Cumhuriyet Senatosunun üçte bir 
yenileme seçimlerinin bu sene Eylül ayında yapılaoak mahallî seçimlerle birleştirilerek yapılması 
düşünülebilirse de Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin yapılmasiyle ilgili mevzuat hükümlerini de
ğiştiren 29 . 5 . 1963 tarihli ve 238 sayılı Kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince alınmış 
bulanan 25 . 11 . 1963 gün ve E. 1963/300, K. 1963/280 sayılı Kararda tahlil ve tesbit edildiği gi
bi Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenme seçimlerinin Haziran 1963 yerine Hazi
ran 1964 yılına alınması Anayasaya uygun görülmüştür. Bu kararın bir sonucu olarak 1961 de se
çilmiş olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin sürelerinin 1968 Haziran ayına kadar sürmesi ica-
betmekte olup 1964 yılında ve onu müteakip yapılmış olan kısmi seçimlerde seçilenlerin Anayasa
nın 73 ncü maddesi muvacehesinde 6 yıllık sürelerini doldurmaları da zorunlu bulunmaktadır. 

Kaldı ki, yakarıda işaret ettiğimiz seçimlere katılma oranının da gösterdiği gibi kısmi Senato 
seçimlerinin halk efkârmca iktidar yapısında esaslı bir değişiklik yapmamakta olduğu düşüncesi 
h^Idm bulunması dolayısiyle kısmi Senato seçimlerine daha az rağbet ve ilgi gösterilmektedir. 

Mahallî idareler seçimlerinin 1968 yılma tehirinde ise Anayasanın 116 ncı maddesinin ikinci fık
rası muvacehesinde hiçbir hukukî sakınca bulunmadığı gibi Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimle
riyle mahallî seçimlerin birleştirilmesi yukarıda zikrettiğimiz ilgisizliği de giderici bir faktör ola
caktır. Esasen Anayasa ve seçim kanunları tanzim edilirken iki senede bir seçim yapılması düşü
nülmüştür. 1903 yılında yapılan değişiklik her sene seçim yapılması gibi bir durum tevlidetmiştir. 

Bu Anayasa meselesi halledilmeden iki senode bir seçim yapılmasını temin etmek imkânı bugün 
mevcu değildir. Bugün elde bulunan tek imkân mahallî seçimlerle kısmi Senato seçimlerinin aynı 
tarihte yapılmasıdır. 

Bu itibarla yukarıda sayılan sebepler ve vatan sathında seçim tansiyonunun sık sık yükseltil-
memesi bakımından üst üste iki yılın seçim yılı olmalından sakınılması arzusunun Yüce Parlâmento
nun da görüşüne uygun düştüğü inancı içinde bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 348) 



MADDELERİN GEREKÇESİ 

Tasarının birinci maddesiyle, 19 . 7 . 1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesine 
getirilmiş olan değişiklik bu maddenin yalnız ikinci fıkrasındadır. Yapılan değişiklikle belediye 
başkan ve meclis üyelerinin dört yılda bir yapılan olağan seçim tarihleri, Senato ara seçimleri ta
rihi olan Haziran ayının ilk Paazrma alınmak suretiyle 30 . 5 . 1961 gün ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 29 . 5 . 1963 gün ve 238 sayılı Kanunla değişik 4 ncü mad
desinde yer alan seçim başlangıç tarihi ve oy verme gününe paralel hale getirilmekte ve böyle
ce aynı günde seçim yapılması sağlanmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesiyle aynı kanunun geçici 3 ncü maddesinde yapılan değişiklik de bu 
maddenin yalnız ikinci fıkrasındadır.. Zamanında gereği yapılmış ve hükmü geçmiş bulunan 
birinci ve üçüncü fıkralar tasarıya alınmamıştır. Yapılan değişiklikle 17 Kasım 1963 tarihin-. 
de yapılmış olan Mahallî İdareler Genel Seçimleri ve bundan sonra yapılmış ve yapılacak olan 
ara seçimleriyle görev başına gelmiş ve halen görev başında bulunan ve görev başına gelecek 
olan belediye başkan ve belediye meclisi üyelerinin mevcut hükümlere göre 1 Ekim 1967 tari
hinde sona ermesi gereken görev süresinin 3 Haziran 1968 tarihine kadar devam edeceği be
lirtilmek suretiyle bundan sonra yapılacak ilk olağan seçim tarihinin 1968 Haziranının ilk Pa
zarı olacağı öngörülmüş bulunmaktadır. 

Tasarının 3 ncü maddesiyle 307 sayılı Kanuna bir geçici 5 nci madde eklenmekte ve eylül 
1967 de yapılacak mahallî seçimler için seçim kurullarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kü
tüklerinin 1968 seçimlerinde de Icullanılması sağlanmaktadır. 

Bu hüküm 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri vs Ssçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun genel nitelikte olan 28 nci maddesine bir istisna mahiyetinde
dir. Filhakika, sös konusu maddeye göre düzenlenen seçmen kütükleri kesinleştikleri tarih
ten itibaren ancak 6 ay için muteberdir. Bu itibarla, yapılması icabeden mahallî seçimler için 
düzenlenmiş bu kütükler gelecek yıl hükümsüz olacaktır. Halbuki bu (kütüklerin meydana 
getirilmesi için 1967 yılı bütçesine konulmuş bulunan 37 957 600 lira seçim giderlerinden 25 446 411 
lirası 17 . 6 .1967 tarihine kadar sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Bu külfetin yeniden bütçeye yüklenmemesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerde gerekli 
değişiklik ve eklerin yapılması suretiyle 1968 yılı seçimlerinde kullanılması uygun mütalâa 
edilmektedir. Madde bu maksatla tedvin edilmiştir. Ayrıca yeniden seçmen yeterliğini kazana
cakların seçmen 'kütüklerine yazılmaları imkânını kolaylaştırmak gayesiyle 298 sayılı Kanu
nun 45 nci maddesindeki yedi günlük askı müddeti 15 güne çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri yürürlük ve yürütme görevleriyle ilgili genel maddelerdir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 3 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/381 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, Genel Kurulun 23 . 6 . 1967 tarihli 124 ncü Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
görüşüldü : 

M. Meclisi (S. Sayısı : 348) 
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Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, kanun tasarısının gerekçesinde açıkça be

lirtilen ve tasarının hazırlanmasına âmil olan sebepler prensip itibariyle komisyonumuzca da ye
rinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

19 . 7 . 1963 tarih ve 307 sayılı Kanunda sadece üç geçici madde bulunduğu halde, tasarının 
3 ncü maddesiyle mezkûr kanuna «Geçici 5 nci maddenin» eklenmesi istenmektedir. 

Tatbikatta, tereddütlere mahal bırakmamak ve madde numaraları arasındaki teselsülü temin 
etmek gayesiyle geçici 5 nci madde numarası «Geçici 4 ncü madde» olarak düzeltilmiş, diğer mad
deler ise, tasarı metninde olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişiklikle tasarı kabul edilmiş
tir. 

Zamanın darlığı, kanunun lüzum ve ehemmiyetini nazari itibara alan Komisyonumuz müzakere 
mevzuu kanun tasarısını Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini Geçici Komisyonu
muz temenniye şayan görmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı • Sözcü, Kâtîp 
Ankara Aydın Afyon K. Hakkâri 
O. Eren N. Menteşe M. Akalın A. Karahan 

îçel 
M. Ankan 

Konya 
M. Keskin 

İstanbul 
C. Kırca 

Muş 
(Muhalifim) Söz hakkım 

haki kalmak üzere 
N. Neftçi 

Trbazon 
Muhalifim, gerekçesi ilişiktir. 

/ / . Orhon 

Kastamonu 
S. Keskin 

Niğde 
Y. Arıbaş 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

(7. Nayman 
Sakarya 

K. Eroğan 
İmzada bulunamadı. 

İzmir 
(Senato seçimleri ile ilgili olarak, Anayasanın 
7-j ncü '.maddesinden bahisle, gerekçede ıserd edi
len mütalâaya iştirak etmemekle beraber tasarı 

metnine taraftarım.) 
S. Akkan 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun tasarısı, içtüzük hükümlerine göre müzakere edilmemiştir. Usulsüzdür. 
Şöyle ki; 
a) Geçici komisyonlar Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Bu çağrı başka ma

kam tarafından yapılamaz. 
b) Kutularınıza, imzasız bir davet atılmıştır. Davette, Komisyon Başkanlık divanı seçimi ya

pılacağı gösterilmiştir. Böyle bir davet tamamen tüzük hükümlerine aykırıdır. 
c) Usulsüz davet üzerine komisyon toplanmıştır. Davette Komisyon Başkanlık divanı seçile

ceği işaret edilmiş olmasına rağmen mehil dahi verilmeden teklif usulsüz müzakere edilerek ka
bul olunmuş ve bu karara bağlanmıştır. 

Bu usulsüzlük dışında tasarı Anayasanın 73 ncü maddesine aykırıdır. Bütün yönü ile muhali
fim. 

Trabzon1 

//. Orhon 

M. Meclisi (S. Sayısı :̂  348) 
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TlÜK ÜMETİN TEKIİF't 

Belediye Kanununda değişikliktik yapılmasına 
dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
307 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

«Ek madde 3. — Belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir 
yapılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının Mart 
ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tarihi
dir ve Haziran ayının ilk Pazarına raslıyan gün 
oy verilir. 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce 
her hangi bir sebeple boşalması veya belediye 
meclis üye sayısının, yedeklerin de getirilme
sinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına 
düşmesi hallerinde belediye başkanı, belediye 
başkanının her hangi bir sebeple boşalması 
halinde de belediye başkanvekili derhal duru
mu mahallî ilçe seçim kurulu başkanlığına bil
dirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken 
boşalmaları halinde bildirim, mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

ilân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü 
takibeden ilk Pazar günü oy verilir.» 

MADDE 2. — Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
307 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 ta
rihinde başlıyan seçim dönemi içinde se
çilen belediye başkan ve belediye meclisi üye
lerinin görev süresi 3 Haziran 1968 tarihine ka
dar devam eder.» 

MADDE 3. — Belediye Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 
307 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde 
eklenmiştir. 

Geçici madde 5. — 2 Haziran 1968 tari
hinde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimi ile mahallî seçimler için yeni
den seçmen kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 

OEOİCİ KOMİSYONUN DEĞtŞTİRÎŞt 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 sayılı Kanunda de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.» 

geçici 

MADDE 3. — Belediye Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 307 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 
5 nci maddesi geçici 4 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi (S. Sayısı :>348) 
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IlüMiımetiıı teklifi 

mahallî seçimleri için hazırlanmış bulunan kü
tükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu 
seçimler için kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 
sandık kurullarına teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem ya
pılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmenler için ayrı sandık bölgeleri ku
rulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereşince seç
men kartı verilir, 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uy
gulanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarıl
masında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyo
ları vasıtasiyle, haber yayınları saatlerinde 
ve başka uygun saatlerde gerekli bildiriler ya
yınlamak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden ;Türkiye radyoların-
ca ücret alınmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

20 . 6 . 1967 

Başbakan 
tf. Demirci 

Devlet Bakanı 
//. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
AS. Özlürk 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

(Jeeiei Komisyonun değiştirici 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 348) 
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Hükümettim Teklifi 

Devlet Bakanı 
S. T. Milftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ i . Topaloğltı 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
' /. Ertem, 

Ticaret Bakanı 
A. Türkd 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakan 
*S'. Bilgiç 

Sanayi Balkanı 
:!/. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Adalet Bakanı 
77. Dincer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakam 
O. Bil g dutu 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Ta? mı Bakanı 
B. Bağdaş 

(Jalışına Bakam 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
7»'. Sezgin 

imar ve Iskan Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. T ok er 
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Dönem : 2 O / f t 
ToPiantı2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö 4 D 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 
ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1/383) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
- Tetkik Dairesi . 
Sayı : 71-587/3693 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meolisine arzı Bakanlar Kurulunca 
20 . 6 .1967 tarümde kararlaştırılan «idarei Umumiyei Vîlayat Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve ilgili bâzı kanunların kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, 1961 yılından bu yana yapılan seçimler aşağıdaki seyri takibetmiş bulunmakta
dır. 

1961 de Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri, 
1963 te Mahallî seçimler, 
1964 te Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri, 
1965 te Milletvekilleri seçimleri, 
1966 da Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri», 

yapılmış olup içinde bulunduğumuz 1967 yılında mahallî seçimler, 
1968 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yen&enmesi seçimleri 

ve 
1969 yılı Ekim ayında milletvekilleri seçimleri yapılacaktır. 
Bu seçim seyrin:i göz önüne aldığımız zaman görülüyor ki her yıl, yurdumuz için bir seçim yılı 

olmaktadır. 
Her yıl seçim yapılması çeşitli sakıncalar yaratmaktadır. Bu sakıncaların başhcası bu halin mem

leketimizi aylarca basını, radyosu ve diğer vasıtaları ile bir baştan bir başa seçim havasına 
sokması ve ayrıca halkımızın bâzı seçimlere beklendiği ölçüde, ilgi göstermemesi şeklinde bâr du
ruma zemin hazırlamakta olmasıdır, 



— % — 

Son yıllardaki seçimlere katılma oranı : 
1961 Milletvekilleri ve Senato seçimleriade % 81,4 
1963 Mahallî seçimlerde (ti genel Meclisi) % 77,62 
1963 Mahallî seçimlerde (Belediye) % 67 
1964 Kısmî Senato seçimlerinde % 60,2 
1965 Milletvekilleri seçimlerinde % 71,3 
1966 Kısmi Senato seçimlerinde % 56,20 dir. 

Diğer bir sakınca bu seçimlerin bütçemize tahmil ettiği malî külfettir. Nitekim : 
1961 yılı Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri için 26 158 627 Tl. 
1963 yılı mahallî seçimleri için 20 269 388 Tl. 
1964 yık Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri içiaı 7 211 178 TL 
1965 yılı Milletvekilleri seçimleri için 21 143 326 Tl. 
1966 yılı Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri için 11 262 264 Tl. 

harcanmış ve 1967 yık mahalli seçimleri için de bu yıl bütçesine 37 957 600,00 Tl. ödenek konul
muş bulunmaktadır. 

Sakmcıların bir diğer yönü hizmet alanındadır. Zira seçim ve sandık kurullarında görevlendi
rilenlerin asli vazifelerinden bir »üre için alınmış olmakta ve dolayısiyle kendi görevleri aksa
maktadır. Her sene seçim yapılması bu aksaklığı tekerrür ettirmektedir. 

Bu hususlar göz önünde tutularak mahallî seçimlerle Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin birleş
tirilmesinde ve her ikisinin bir arada yapılmasında fayda ve isabet mülahaza edilmektedir. Bu 
halde gerçi 1968 yılının Haziran ayında yapılmam söz konusu Cumhuriyet Senatosunun üçte 
bir yenilenme seçimlerinin bu sene Eylül ayında yapılacak mahallî seçimlerle birleştirilerek yapıl
ması düşünülebilirse de Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin yapılmasiyle ilgili mevzuat hükümlerini 
değiştiren 29 . 5 .1963 tarihli ve 238 sayılı Kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince alınmış 
bulunan 25 . 11 . 1963 gün ve E-1963/390, K-1963/T280 sayılı Kararda tahlil ve tesbit edildiği gibi 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenme seçimlerinin Haziran 1963 yerine Haziran 
1964 yılına alınması Anayasaya uygun görülmüştür. Bu kararın bir sonucu olarak 1961 de seçil
miş olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin sürelerinin 1968 Haziran ayına kadar sürmesi icabetmek-
te olup 1964 yılından ve onu mütaakıp yapılmış olan kısmî seçimlerde seçilenlerin Anayasanın 
73 ncü maddesi muvacehesinde 6 yıllık sürelerini doldurmaları da zorunlu bulunmaktadır. 

Kaldı M, yukarda işaret ettiğimiz seçimlere katılma oranının da gösterdiği gibi, kısmî Senato 
seçimlerinin halk efkârınca ilktddar yapısında esaslı biır değişiklik yapmamakta olduğu düşüncesi 
hâkim bulunması dolayısiyle kısmî Senato seçimlerine daha az rağbet ve ilgi gösterilmektedir. 

Mahallî idareler seçimlerinin 1908 yılına tehirinde ise Anayasanın 116 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası muvacehesinde hiçbir hukukî sakınca bulunmadığı gibi Cumhuriyet Senatosu kısmî se
çimleriyle mahallî seçimlerin birleştirilmesi yukarda zikrettiğimiz ilgisizliği de giderici bir 
faktör olacaktır. Esasen Anayasa ve seçim kanunları tanzim edilirken iki senede bitr seçim yapıl
ması düşünülmüştür. 1963 yılında yapılan değişiklikler her sene seçim yapılması gibi bir durum 
tevlidetmiştir. 

Bu Anayasa meselesi halledilmeden ilki sene de bir seçim yapılmasını temin etmek imkânı bugün 
mevcut değildir. Bugün elde bulunan tek imkan mahallî seçimlerle kısmî Senato seçimlerinin ayni 
tarihte yapılmasıdır. 

Bu itibarla yukarda sayılan sebepler ve Vatan sathında seçim tansiyonunun sık Bık yükseltilme-
mesi bakımından üst üste iki yılın seçim yılı olmasından sakınılması arzusunun Yüce Parlâ
mentonun da görüşüne uygun düştüğü inancı içinde bu tasan hazırlanmış bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı :349) 



MADDELERtN GEREKÇELERİ VE AÇIKLANMASI 

Tasarının 1 nci maddesiyle 19 . 7 . 1963 gün ve 906 sayılı Kanunun Ek . S ncü ve Ek -15 nci 
maddeleri değiştirilmekte; genel gerekçede açıklanan düşünce ve zaruretlerle bundan böyle ma
hallî seçimler arasında il genel meclisi üyelerinin seçiminin de 1966 yılı Haziran ayında Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak seçimlerle birlikte yapılması ba
kımından gerekli şartlan hazırlamaktadır. 

Bu itibarla Ek - 3 ncü madde ds getirilen değişiklik sadece 2 nci fıkradadır; ve seçimin başlan
gıç tarihi ile oy verme gününü 30 . 5 . 1061 gün ve 904 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Se
çimi Kanununun 29 . 6 . 1068 gün ve 238 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinde yer alan seçi
min başlangıç tarihi ve oy verme gününe paralel hale getirmektedir. 

Yine tasarının bu maddesiyle 306 sayılı Kanuıun Ek -15 nci maddesi de değiştirilerek mahallî 
seçimlerin Oumhuriyet Senatosu kısmî seçimleri ile birlikte yapılması sebebiyle sandık kurulları 
bakımından doğacak meseleleri karşılamak için hükümler sevk edilmekte ve sayım ve dökümler 
bakımından bir değişiklik yapılarak önce Oumhuriyet Senato üyelerinin, sonra genel meclis 
üyelerinin ve daha sonra da diğerlerinin seçimine ait sayım ve döküm yapılacağı açıklığa ka
vuşturulmaktadır. 

Bu arada bir çok seçimin birlikte yapılması sebebiyle seçmenlerin oy zarflarını değişik sandık-
, lara atarken istemiyerek yaptıkları zühuller sebebiyle oylarının hükümsüz sayılmasiyle sonuçlanan 

sakıncayı da gidermek bakımından sandık kurulu başkanlarının seçmenleri oy zarflarını verir ve 
sandıklara gönderirken aydınlatmaları, yanılmadan kurtarmaları faydalı görülerek bu hususu te
min edici nitelikte olmak üzere bir seçmene bir zarfı kullandıktan sonra diğer zarfı vermeleri sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesiyle 19 . T. 1963 gün ve 306 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi ye
niden düzenlenmekte ve halen iş başında olan il genel meclis üyelerinin esasında 1 Ekim 1967 de 
bitmesi söz konusu görev süreleri, istisnai olarak, 1968 yılının Haziran ayının 10 ncu gününe ka
dar uzatılmış olmaktadır. 

Kaldırılan geçici maddenin seçmen kütüklerinin yazılmasına ilişkin olan ve artık hükmü bulun-
mıyan 1 nci fırası ile son fıkrasına maddenin yeni şeklinde yer verilmemekte, buna karşılık genel 
meclis süresinin Haziran 1968 e kadar uzatılmış olması sebebiyle mükerrer daimî encümen seçi
mine meydan verilmemesi için 1968 yılının Haziran ayında yapılacak seçimleri müteakip il ge
nel meclislerince seçilmesi tabiî ve zaruri bulunan daimî encümen üyelerinin görev sürelerinin 
1968 yılı Aralık ayında yapılacak il genel meclisi toplantısına kadar değil de ertesi yılın yani 
1969 yılının Aralık ayı toplantısına kadar devam edeceği hakkında açıklayıcı bir fıkra eklenmiş 
bulunmaktadır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde görev süreleri 8 ay uzayacak olan il genel meclislerinin normal 
Aralık ayı toplantılarında daimi encümen üyelerini yeniden seçmeleri tabiî olup bu encümenler 1968 
yılının Haziran ayının 10 ncu gününe kadar vazife göreceklerdir. 

Tasarının 3 ncü maddesiyle 306 sayılı Kanuna bir geçici 5 nci madde eklenmekte ve Eylül 1967 
de yapılacak mahallî seçimler için seçim kurullarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kütüklerinin 
1968 seçimlerinde de kullanılması sağlanmaktadır. 

Bu hüküm 1961 tarihli ve 298 sayılı SeçimlerinTemel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
Kanunun genel nitelikte olan 28 nci maddesine bir istisna mahiyetindedir. Filhakika, söz konusu 
maddeye göre düzenlenen seçmen kütükleri kesinleştikleri tarihten itibaren ancak 6 ay için mute
berdir. Bu itibarla, yapılması icabeden mahallî seçimler için düzenlenmiş bu kütükler gelecek yıl 
hükümsüz olacaktır. Halbuki bu kütüklerin meydana getirilmesi için 1967 yılı bütçesine konulmuş 
bulunan 37 957 600,00 lira seçim giderlerinden 25 446 411,00 lirası, diğer seçim giderleri meyanın-
da,17 . 6 . 1967 tarihine kadar sarf edilmiş bulunmaktadır. 

1& MftfiM (S. Sayısı: 349) 



Bu külfetin yeniden bütçeye yüklenmemesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerin gerekli de
ğişiklik ve eklerin yapılması suretiyle 1968 yılı seçimlerinde kullanılması uygun mütalâa edilmek
tedir. Madde bu maksatla tedvin edilmiştir. Ayrıca yeniden seçmen yeterliğini kazanacakların seç
men kütüklerine yazılmaları imkânını kolaylaştırmak gayesiyle 298 sayılı Kanunun 45 nci mad
desindeki 7 günlük askı müddeti 15 güne çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri yürürlük tarihi ve yürütme görevlileri ile ilgili genel mad
delerdir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi . , 
Geçici Komisyon ,, 3.7. 196? 
Esas No. : 1/383 

Karar No. : 3 . . . 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kal-
dırılmasşna dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı, Genel Kurulun 23 . 6 . 1967 tarihli 124 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyonumuzda ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde; mezkûr kanunun değiştirilmesine müte
dair tasarının gerekçesinde de sarahaten belirtildiği veçhile, 1961 yılmdan bu yana, geçen zaman 
zarfında her sene bir seçim yapılmakta olduğu ve bu seçim seyrinin, aynı şekilde devam etmesi 
halinde ise, basını, radyosu ve benzeri vasıtalariyle memleketi bir baştan bir başa seçim havasına 
sokmakta ve vatandaşların seçimlere olarak ilgisinin azalmasına vesile olmaktadır. 

Ayrıca, bütçeye ağır külfetler tahmil edilmekte, seçim ve sandık kurullarında vazifelendiri-
lenlerin asli vazifelerinden uzaklaştırılmış olmaları hasebiyle de hizmet aksamaktadır. 

Mevzuubahis mahzurları kısmen olsun bertaraf etmek maksadiyle 1968 yılında yapılması icab-
eden Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimiyle mahallî idareler seçimlerinin birleştirilmesi gayesine 
matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tatbikatta zuhuru muhtemel güçlükleri önlemek ve maddeye sarahat vermek maksadiyle ek 
15 nci maddenin 3 ncü fıkrası getirilmiş, diğer maddeler ise, tasarı metninde olduğu gibi bıra
kılmış ve yapılan bu değişikliklerle tasarı Geçici Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Zamanın darlığı, kanunun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, mevzuubahis tasarı
nın, Genel Kurulda öncelik ve ivedlikle müzakere edilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

0. Eren 

Hakkâri 
A. Karakan 

Kastamonu 
S. Keskin 

Sözcü 
Aydın 

N. Mente§e 

İçel 
M. Arıkan 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Nayman 

Kâtip 
Afyon K. 
M. Akalın 

İstanbul 
C. Kırca 

Konya 
M. Keskin 
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Muş 
(Muhalifim) 

Söz hakkım 'baki kalmak 
N. Neftçi 

üzere 

Trabzon 

Niğde Sakarya 
Y. Aribaş K. Eroğan 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Muhalifim. Gerekçesi ilişiktir. (Senato seçimleri ile ilgili olarak, 

H. Orhon Anayasanın 73 ncü maddesinden 
bahsile, gerekçede serd edilen mü 
talâaya iştirak etmemekle beraber 

tasan metnine taraftarım.) 
§. Akkan 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun tasarısı içtüzük hükümlerine göre müzakere edilmemiştir. Usulsüzdür. 
Şöyle ki; 
a) Oeçioi komisyonlar Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Bu çağrı başka makam 

tarafından yapılamaz, 
b) Kutularımıza, imzasız bir davet atılmıştır. Davette, Komisyon Başkanlık Divanı seçimi 

yapılacağı gösterilmiştir. Böyle bir davet tamamen Tüzük hükümlerine aykırıdır. 
c) Usulsüz davet üzerine Komisyon toplanmıştır. Davette Komisyon Başkanlık Divanı seçile

ceği işaret edilmiş olmasına rağmen mehil dahi verilmeden teklif usulsüz müzakere edilerek kabul 
olunmuş ve karara bağlanmıştır. 

Bu usulsüzlük dışında tasarı Anayasanın 73 ncü maddesine aykırıdır. Bütün yönü ile mu
halifim. 
. ' , Trabzon 

Hamdi Orhon 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sa
yılı Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Ek madde 3. — îl genel meclisi üyeleri se
çimi 4 yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
Mart ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tari
hidir ; Haziran ayının ilk Pazar gününe raslıyan 
gün oy verilir. 

ti genel meclisinin dönem sonundan önce her 
hangi bir sebeple boşalması veya meclis üye sa
yısının yedeklerin de getirilmesinden sonra mec
lis üye tam sayısının yansına düşmesi hallerinde 
il genel meclisi başkanı durumu derhal ilçe se
çim kurulu başkanlıklarına bildirmeye mecbur
dur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkan
lığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü ta-
kibeden ilk Pazar günü oy verilir.» 

«Ek madde 15. — ti genel meclis üyelerinin 
seçimi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, belediye 
meclisi üyeleri ve belediye başkanları, mahalle 
muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muh
tarları ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleri ile ay
nı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı 
sandık kurulları tarafından yürütülür. 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler için 
ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renkte oy 
sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı nüs
haları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu (kul
lanır. Bir seçime ait oyunu kullanmadıkça seç
mene diğer seçime ait oy zarfı verilmez. 

önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra il 
genel meclis üyeleri, daha sonra belediye meclisi 
üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köy muhtar 
ve ihtiyar meclisleri seçimlerine ait oylar veri
lir. 

Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım 
ve dökümler yapılır. 

GEÇİCt KOMİSYONUN DEĞlŞTlRİŞt 

tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklik
ler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırıl
masına dair 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunun ek 3 ncü ve ek 15 nci maddeleri 
aşağdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«EK MADDE 3. — Tasarının ek 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

«EK MADDE 15. — İl Genel Meclis üyeleri
nin seçimi Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bele
diye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, ma
halle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri 
ve köy muhtarları ve ihtiyar meclisi üyeleri 
seçimleri ile aynı günde yapıldığı takdirde oy 
verme işleri aynı sandık kurulları tarafından 
yürütülür. 

Şu kadar ki; sandık alanında bu seçimler 
için ayrı ayrı kapalı oy verme yerleri, ayrı renk
te oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin 
ayrı nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulunduru
lur. 

Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu kul
lanır. 

Ancak, bir seçime ait oyunu kullanana ve
ya her hangi bir seçime katılmıyacağını beyan 
edene diğer seçime ait oy zarfı verilir. 

önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra H 
Genel Meclis üyeleri, daha sonra Belediye Mec
lisi üyeleri ve Belediye başkanları, en sonra da 
Mahalle Muhtar ve thtiyar Heyetleri ile Köy 

M. Meclisi (S. Sayısı:, 349) 



(Hülkfütaöftin te&'lifi) 

Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer san
dıklar açılmaz.» 

MADDE 2. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Geçici madde 3. — 17 Kasım 1963 tarihinde 
başlıyan seçim dönemi içinde seçilen il genel 
meclisi üyelerinin görev süreleri 1968 yılının 10 
Haziran gününe; 

1968 yılının Haziran ayı seçimlerini mütaakıp 
il genel meclislerince * seçilecek daimî encümen 
üyelerinin görev süreleri 1969; yılının Aralık ayı 
toplantısına; 

kadar devam eder.» 

MADDE 3. — 19 . 7 . 1963 tarihli ve 306 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 5 nci madde ek
lenmiştir : 

«Geçici madde 5. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî se
çimleri için hazırlanmış bulunan tkütükler aşağı
da belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için 
kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine !kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim böl
gesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılır
ken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seç
menlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenme
sine dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seç
menler için ayrı sandık bölgeleri kurulur. 

M. Meclisi 

(G ç̂dıci KamTisyıoımun değıişltıi/rdışi) 

Muhtar ve İhtiyar Meclisleri seçimlerine ait 
oylar verilir. 

Sandıklar da ou sıraya göre açılarak sayım 
ve dökümler yapılır. 

Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer 
sandıklar açılmaz» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 349) 



(HüMimJötdaı tekM) 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 
1 nci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vası-
tasiyle, haber yayınlan saatlerinde ve başka uy
gun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak su
retiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye radyolannca 
ücret alınmaz. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

20 . 6 . 1967 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
M. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Balkanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarraı Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

R. Sezgin 
İmar ve îskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

MADDE 4. — Tasarının 4 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE ö. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmi§tir. 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 

«NMM» 
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Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 1 8 . 7 . 1 9 6 3 tarEıM ve 206 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında !:rr 
rısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından 5 er m 

kurulan Geçici Komisyon raporu (1 /384) 
/u -.:Lnr.r.r-Iı 

r*/ym 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Smjı : 71 - 588/3694 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arşı Bakanla? Knrulımca 
20 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 10 . 7 . 1033 
tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta:arı:i:> ib 
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dcr.ıh'd 

Bakalitin 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi, 1961 yılından bu yana yapılan seçimler aşağıdaki seyri tald':ct:::ij bıüııırnalı-
tadır. 

1961 de milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri, 
1963 te Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri, 
1965 te milletvekilleri seçimi, 
1966 da Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri, yapılmış olup içinde bulunduğumuz 1037 yılın

da mahallî seçimler, 
1968 yılının Haziran ayında Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçtebirinin yenilennesi cesim

leri ve, 
1969 yılı Ekim ayında milletvekilleri seçimleri yapılacaktır. 
Bu seçim seyrini göz önüne aldığımız zaman görülüyor ki her yıl, yurdumuz iğin bir Eegm 

yılı olmaktadır. 
Her yıl seçim yapılması çeşitli saîancalar yaratmaktadır. Bu sakıncaların ba:lıca-;ı, bu halin 

memleketimizi aylarca basım, radyosu ve diğer vasıtalariyle bir baltan bir ba> senim havasına 
sokması ve ayrıca halkımızın bâzı seçimlere beklendiği ölçüde ilgi göstermemesi şeklinde bir du
ruma zemin hazırlamakta olmasıdır. 



— 2 — 
Son yıllardaki seçimlere katılma oranı : 

1961 milletvekilleri ve Senato seçimlerinde % 81,4 
1963 mahallî seçimlerde (11 genel meclisi) % 77,62 
1963 mahallî seçimlerde (Belediye) % 67 
1964 kısmi Senato seçimlerinde % 62,2 
1965 milletvekilleri seçimlerinde % 71,3 
1966 kısmi Senato seçimlerinde % 56,20 dir 

Diğer bir salanca bu seçimlerin bütçemize tahmil ettiği malî külfettir. Nitekim : 

1961 yılı milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu seçimleri için: 26 128 627,00 Tl. 
1963 yılı mahallî seçimleri için 20 263 333,00 Tl. 
1964 yılı Cumhuriyet Senatosu seçimleri için 7 211 173,00 Tl. 
1965 milletvekilleri seçimleri için 21143 326,00 Tl. 
1966 yık Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimleri için 11 263 2û4,00 Tl. 

harcanmış ve 1967 yılı mahallî seçimleri için de bu yıl bütçesine 37 957 600,00 Tl. ödenek konul
muş bulunmaktadır. 

Sakıncaların bir diğer yönü hizmet alanında lir. Zira seçim ve sandık kurullarında görevlen
dirilenler asli vazifelerinden bir süre için alınmış olmakta ve dolayısiyle kendi görevleri aksamak
tadır. Her sene seçim yapılması bu aksaklığı tekerrür ettirmektedir. 

Bu hususlar göz önünde tutularak mahallî seçimlerle Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin bir
leştirilmesinde ve her ikisinin bir arada yapılmasında fayda ve isabet mülâhaza edilmektedir. Bu 
halde gerçi, 1968 yılının Haziran ayında yapılmadı söz konusu Cumhuriyet Senatosunun üotebir 
yenilenme seçimlerinin bu sene Eylül ayında yapılacak mahallî seçimlerle birleştirilerek ya
pılması düşünülebilirse de Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin yapılması ile ilgili movzu&t hüküm
lerini değiştiren 29 . 5 . 1963 tarihli ve 238 sayılı Kanunla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince 
alınmış bulunan 25 . 11 . 1963 gün ve E. 1963/300, K. 1933/280 sayılı kararda tahlil ve tesbit 
edildiği gibi, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üç tehirinin yenilenme seçimlerinin Haziran 1963 
yerine Haziran 1964 yılma alınması Anayasaya uygun görülmüştür. Bu kararın bir sonucu olarak 
1961 de seçilmiş olan Cumhuriyet Senatosu üyelerinin sürelerinin 1963 Haziran ayma kadar de
vam etmesi icabetmekte olup 1964 yılında ve onu mütaakıp yapılmış olan kısmi seçimlerde seçi
lenlerin, Anayasanın 73 ncü maddesi muvacehesinle 6 yıllık sürelerini doldurmalarında zorunlu 
bulunmaktadır. 

Kaldı ki, yukarıda işaret ettiğimiz seçimlere katılma oranının da gösterdiği gibi, kısmi Senato 
seçimlerinin halk efkârınca iktidar yapısında esaslı bir değişiklik yapmamakta olduğu düşüncesi
nin hâkim bulunması dolayısiyle, kısmi Senato seçimlerine daha az rağbet ve ilgi gösterilmekte-
dir. 

Mahallî idareler seçimlerinin 1963 yılma t&hirinie ise Anayasanın 116 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası muvacehesinde hiçbir hukukî sakınca bulunmadığı gibi Cumhuriyet Senatosu İrsini seçim
leri ile mahallî seçimlerin birleştirilmesi yukarıda zikrettiğimiz ilgisizliği de giderici bir faktör 
olacaktır. 

Esasen Anayasa ve Seçim Kanunları tanzim edilirken 2 senede bir seçim yapılması düşünül
müştür. 1963 yılında yapılan değişiklik her sene seçim yapılması gibi bir durum tevlit etmiştir. 

Bu Anayasa meselesi hâlledilmeden 2 senede bir seçim yapılmasını temin etmek imkânı bugün 
mevcut değildir. Bugün elde bulunan tek imkân mahallî seçimlerle kısmi Senato seçimlerinin 
aynı tarihte yapılmasıdır. 

Bu itibarla yukarıda sayılan sebepler ve vatan sathında seçim tansiyonunun sık sık yüksel-
tilmemesi bakımından üst üste 2 yılzn seçim yılı olmasından sakınılması arzusunun Yüce Parlâ
mentonun da görüşüne uygun düştüğü inancı içinde bu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 350) 



MADDELERİN AÇIKLANMASI 

Tasarının 1 nci maddesi ile 18 . 7 . 1963 tarih ve 286 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesinin 
bâzı hükümleri değiştirilmiş ve genel gerekçede anıklanan zaruretlerle, her yıl Eylül ayının 3 ncü 
Pazar günü yapılmakta olan köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyeleri seçimi iki yılda bir Hazi
ran ayının ilk Pazar günü yapılmakta olan kısmi Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi ile birleş
tirilmiştir. 

Böylece, her seçim döneminin Mart ayının 30 ncu günü seçimin başlangıç tarihi olarak ka
bul edilmiş ve bu tarihle seçimin yapılacağı Haziranın ilk Pazar günü arasında 60 günlük bir 
süre bırakılmak suretiyle seçim mevzuatının genel hükümlerine uyulmuştur. 

Bahis konusu madde de yapılan diğer değişiklik, şimdiye kadar her yıl Eylül ayının 3 ncü 
Pazar günü yapılagelen köy muhtarlığı ara seçimlerinin, genel seçimlerle paralel olarak, her 
yıl Haziran ayının ilk Pazar gününe alınmasıdır. 

Maddenin diğer hükümlerinde her hangi bir değişiklik yapılmıyarak, aynen alınmıştır. 
Tasarının 2 nci maddesi ile, 286 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi değiştirilmiş, 1967 yılı 

Eylül ayının 3 ncü Pazar günü yapılması gerek 3n Mahallî Seçimlerin 1968 yılı Haziran ayının 
ilk Pazar gününe ertelenmesi dolayısiyle, 17 Kasım 1983 gününde başlıyan dönem içinde seçilen 
köy muhtarları ile ihtiyar meclisi üyelerinin görsv süresinin 1968 yılı Haziran ayının ilk Pazar 
günü yapılacak seçimlerin sonuçlarının alınabileceği tahmin olunan 10 Haziran 1968 tarihine 
kadar devam etmesi öngörülmüştür. 

Ancak, 1966 yılı Eylül ayında yapılmış olan ara seçimleri ile 1968 yılı Haziranında yapıla
cak genel mahallî seçimler arasında 2 yıla yakın bir zaman bulunduğundan ve bu kadar uzun bir 
süre içinde köy muhtarlığı gibi köy idaresinin en önemli organına düşen görevlerin geçici ola
rak üyelerle yürütülmesinin köy hizmetleri bakımından doğuracağı aksaklıklar gözönüne alına
rak ve mahallî idarelerin halk tarafından seçilmiş esas organlarınca idare edilmesi prensibine 
de sadık kalınarak, boşalan muhtarlıklar için 1937 yılı Eylül ayının 3 ncü Pazar günü ara seçim
leri yapılması uygun görülmüştür. 

286 sayılı kanunun söz konusu geçici 2 nci maddesinin diğer fıkraları, 17 Kasım 1967 günün
de yapılmış olan mahallî seçimler için düzenlenecek seçmen kütükleri ile ilgili bulunduğundan 
ve halen bir hükmü kalmadığından tasarıda yer verilmemiştir. Tasarının 3 ncü maddesiyle 286 
sayılı kanuna bir geçici 4 ncü madde eklenmekt "> ve Eylül 1967 de yapılacak mahallî seçimler için 
seçim kurullarınca hazırlattırılmış bulunan seçmen kütüklerinin 1988 seçimlerinde de kullanılma
sı sağlanmaktadır. 

Bu hüküm 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri 
hakkında Kanunun genel nitelikte olan 28 nci maddesine bir istisna mahiyetindedir. Filhakika, 
söz konusu maddeye göre düzenlenen seçmen kütükleri kesinleştikleri tarihten itibaren ancak 6 
ay için muteberdir. Bu itibarla, yapılması icabeien mahallî seçimler için düzenlenmiş bu kütük
ler gelecek yıl hükümsüz olacaktır. Halbuki bu kütüklerin meydana getirilmesi için 1967 yılı 
bütçesine konulmuş bulunan 37 957 600 lira seç .m giderlerinden 25 446 411 lirası 17.6.1967 ta
rihine kadar sarfedilmiş bulunmaktadır. 

Bu külfetin yeniden bütçeye yüklenmemesi bakımından hazırlanmış olan kütüklerde gerekli 
değişiklik ve eklerin yapılması suretiyle 1968 yıh seçimlerinde kullanılması uygun mütalâa edil
mektedir. 

Madde bu maksatla tedvin edilmiştir. Ayrıca yeniden seçmen yeterliğini kazanacakların seç
men kütüklerine yazılmaları imkânını kolaylaştırmak gayesiyle 298 sayılı kanunun 45 nci mad
desindeki 7 günlük askı müddeti 15 güne çıkarılmıştır. 

Tasarının 4 ncü ve 5 nci maddeleri yürürlük ve yürütme görevlilerine ilişkin genel hüküm
lerdir. 
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Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Gerici Komisyonu 
Esas No: 1/384 

Karar No: 4 

3.7. 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelsrinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı Genel Kurulun 23 . 6 . 1967 tarihli 124 ncü 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda, ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle görüşüldü, 

Tümü üzerinde yapılan, görüşmeler sonunda, gerekçede de açıkça ifade olunduğu üzere, her yıl 
seçim yapılmış olmaktan mütevellit husule gelmiş bulunan mahzurları bertaraf etmek maksadına 
matuf olarak hazırlanmış olan tasarı ve belirtilen sebeplerle tesbit olunan esaslar, prensip itiba
riyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek aynen kabul olunmuştur. 

Zamanın darlığı, kanunun lüzum ve ehemmiyetini nazarı itibara alan Geçici Komisyonumuz, mev-
zaübahis tasarın:n Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini temenniye şayan görülmüş
tü:. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 

Ankara Aydın Afyon Karahisar Hakkâri 
O. Eren N. Mente§e M. Akalın A. Kar akan 

İçel 
M. Arıkan 

Konya 
M. Kesicin 

İstanbul 
C. Kırca 

Muş 
(Muhalifim) Söz hak

kını baki kalmak şar tiyle 
N. Neftçi 

Trabzon 
Muhalifim, gerekçesi ilişiktir 

/ / . Orhon 

Kastamonu 
S. Keskin 

Niğde 
Y. Anba§ 

Senato seçimle 
nm 73 ncü mat 

Sakarya 
K. Eroğan v 

İmzada bulunamadı 

İzmir 

serdedilen mütalâaya iştirak etmemekle 
beraber tasarı metnine taraftarım 

§. Akkan 

MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun tasarısı içtüzük hükümlerine göre müzakere edilmemiştir. Usulsüzdür. 
Şöyleki; 
a) Geçici komisyonlar Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Bu çağrı başka 

makam tarafından yapılamaz. 
b) Kutularımıza imzasız bir davet atılmıştır. Davette, komisyon başkanlık divanı seçimi yapı

lacağı gösterilmiştir. Böyle bir davet tamamen Tüzük hükümlerine aykırıdır. 
c) Usulsüz davet üzerine komisyon toplanmıştır. Davette komisyon başkanlık divanı seçile

ceği işaret edilmiş olmasına rağmen mehil dahi verilmeden teklif usulsüz müzakere edilerek kabul 
olunmuş ve karara bağlanmıştır. 

Bu usulsüzlük dışında tasarı Anayasanın 73 ncü maddesine aykırıdır. Bütün yönü ile muhalifim. 
Trabzon 

Haımdi Orhon 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Ek madde 3. — Köy muhtar ve ihtiyar 
meclisi üyeleri seçimi her dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son yılının Mart ayı
nın 30 ncu günü, seçimin başlangıç tarihidir. 
Aynı yıl Haziran ayının ilk Pazar gününe ras-
lıyan gün oy verilir. 

Seçim döneminin sona ermesinden önce ih
tiyar meclisi üye sayısının - yedeklerin değişti
rilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, 
(tabiî üyeler hariç) yarısına düşmesi halinde, 
köy muhtarı durumu bir hafta içinde ilgili se
çim kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahal
lin en büyük mülkiye âmirine bildirmeye mec
burdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu baş
kanlığınca keyfiyet 48 saat içinde ilân edilir. 
îlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takibe-
den ilk pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple bo
şalması halinde, ihtiyar meclisi 1 nci üyesi keza 
bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili 
seçim kuruluna ve bilgi için de mahallin en bü
yük mülkiye âmirine bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa 
Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılır. 
Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi 
1 nci üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar Meclisi seçiminin yapılması gerek
tiği hallerde, köy muhtarlığı da boşalmış ise, 
Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim bera
ber yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muh
tar ve ihtiyar meclisi üyeleri geri kalan süreyi 
tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçile
bilirler.» 

MADDE 2. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Geçici madde 2. — 17 Kasım 1963 tarihin
de başlıyan seçim dönemi içinde seçilen muhtar 
ve ihtiyar meclisi üyelerinin görev süresi 10 Ha
ziran 1968 tarihine kadar devam eder. 

Boşalan muhtarlıklar için yapılacak ara se
çimi, 1967 yılma mahsus olmak üzere Eylül 
ayının 3 ncü Pazar günü yapılır.» 

MADDE 3. — 18 . 7 . 1963 tarihli ve 286 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir : 

«Geçici madde 4. — 2 Haziran 1968 tarihin
de yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî se
çimleri ile hazırlanmış bulunan kütükler aşağı
da belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için 
kullanılır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna göre dü
zenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1988 günü saat 17.00 ye ka
dar yeniden askıya çıkarılır. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin 
sandık kurullarına teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uy
gulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mev
cudunun (400) ü aşmaması şartiyle - o seçim 
bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş 
sandık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem ya
pılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan 
seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine ek
lenmesine dikkat edilir. Gerekirse yeniden ya
zılan seçmenler için ayrı sandık bölgeleri kuru
lur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı 
Kanunun 47 ve 48 nci maddeleri gereğince seç
men kartı verilir. 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygu
lanmasında muhtarlar da görevlendirilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 350) 



— 6 — 
Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma

sında 298 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin bi
rinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye radyoları vası-
tasiyle, haber yayınları saatlerinde ve başka 
uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak 
suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
her türlü bildirilerinden Türkiye radyolarınca 
ücret alınmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan. 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
77. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

20 . G . 1967 
Devlet Bakanı 

S. Öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
î. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut B. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Mentcşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

kVA-<4 
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