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I. — Geçen fcuitanak özoti 258 

II. — ©elan (kâğıtlar 258 

III. — YoCdama 259 
IV.-— Bakanl ık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 259 

1. — Zonguldak: Milletvekili Kovu! Ne-
dimoğlu'nun vefat etliğine dai" Dnşıbakan-
h'k tezkeresi. (3/1028) 259 

2. — Bayındırlık Bakan: Mukadder Öz-
tekin'in; 5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkın
daki kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine 2 ek ve 1 geçici madde eklen
mesine ve bâzı maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısının havale edildi
ği komisyonlardan seçilecek 3'er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/800, 4/372) 259:260 

3. — Bursa Milletvekili Kasım (">>ıa-
dım'm; 193 saydı Gelir Vergisi Kanunu
nun 47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 
nci maddesinin değiştiril m<esi haikkında 
kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 

Sayfa 
komisyonlardan seçilecek 8'er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/805, 4/373) 260 

4. — Grup BaşkanvekiHerinin, reform 
ve seçim kanunları ile diğer önemli işle
rin zamanında sonuçlandırılması için Ge
nel Kurulun, Cumartesi, Pazar hariç her 
g'ün 15 ilâ 19,00 saatleri arasında toplan
masına dair önergesi. 260:265 

V. —Görüfülen işler 265 

1. — M. Meclisi 10 üyesinin, Seçimle
rin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükle
ri hakkında 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 
sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesi haikkında kanun teklifi ile içişle
ri, Adalet ve--Anayasa komisy onların dan 
5'er üye seeilerdk kurulan 104 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/822) (S. Sayısı : 
854) 265;283 

2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Antalya Milletvekili İh
san Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı 
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(Sayfa 
Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi ile, Cumhuri
yet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkaıdaşııun, 6831 sayılı Orman 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bir ek madde ik, bir geçici mad
de ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu getrlerin kaynak 

'Sayfa 
»olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalkın
dırma Kooperatifle t'i kuru1 m ası hakkın
da kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân ko'misyonlarndan 3'er üye seçile
rek kurulan 73 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572, 2/515) ('S. Sayısı : 
584, 584 ve 695'e 1 nei ek) 283 :292 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluk olmadı
ğı anlaşıldığından; 

2.1 Mart 1973 Oa-şamba günü saat 15,00'te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik toplantısından 
sonra +,oplanılmak üzere Birleşime saat 16,12'de 
son verildi. 

Balkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip ' 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 
Kâtip 

Manisa. 
Orhan I)a-at 

GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1327 sayılı Kanuna ekli gösterge 
tablosundaki 16 ncı derece maaşının kaldırıl
ması haikkındalki kanun teklifi (2/850) (Plân 
Komisyonuna) 

Tczla-rc 
2. — Düzce ilçesi Yahyalar köyü hane 57/13. 

cilt 60, sayfa 132'de kayıtlı Kemaloğhı, Cevri-
ye'den doğma 15 . 1 . 1954 doğumlu Mustafa 
Ayyılıdız'oğlu'nun ölüm cezasına çarptırıknaisı 
ha'kkında Başbakanlık tezkeresi (3/1027) (Ada
let Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — 79 ncıı Birleşimi acıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın milletvekillerinin düğmeleri çe
virmek sureliyle yoklamaya iştiraklerini rica 
edeceğim. 

III. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı. 

BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, 
gündeme geçiyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedimoğ
iu'nun vefat ettiiğne dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/1028) 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Başbakanlık tezkeresi vardır, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zonguldak-Milletvekili Kevni Nedimoğiu'nun 

Ankara Belediye Hastanesinde tedavi edilmekte 
iken 25 . 2 . 1973 günü geçirdiği kalp krizi so
nucu vefat ettiği, İçişleri Bakanlığının 14.3.1973 
tarihli ve 3.23302/04-1704 sayılı tezkeresiyle bil
dirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Kerid Melen 

Başbakan 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili merhum 
Kevni Nedimoğiu'nun ebediyete intikaline mü
tedair Başbakanlık tezkeresi Yüksek Genel Ku
rula arz edilmiştir. Manevî huzurunda Genel 
Kurulu bir dakikalık sükûta davet ediyorum. 

(Saygı duruşu yapıldı.) 

2. — Bayındırlık Bakanı Mukadder Özte-
kiıı'in; 5539 saydı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun bâzi' 
maddelerinin değiştirilmesine 2 ek ve 1 geçici 
madde eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldırıl
masına dair keunuı tasarısının havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek 3'er üyeden kurulu Geçici 
bir Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(J/800, 4/372) 

BAŞKAN — Baymdrılik Bakanı Sayın Mu
kadder Üztekin tarafından verilen bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kısa bir süre sonra yapımı bitecek olan Bo

ğaz Köprüsü ve çevre yolunun ulaşıma ve işlet
meye açılabilmesini teminen hazırlanan «5539 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine 2 ek ve .1 geçici madde ek
lenmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı kanunlaşıp yürürlüğe girme
dikçe : 

A) Otoyol anlamında bir işletmeye başla-
namayacağı; 

B) Kanun tasarısı ile getirilen şartlara ve 
yeni bünyeye uygun teşkilât kurulamayacağı; 

O) U yollarının Karayolları Genel Müdür
lüğüne bağlanmaması sebebiyle arzu edilen şe
kilde bu yolların yapım ve bakımının yürütüle-
meyeceği, cihetle can ve inal kaybını önleyecek, 
zaman ve giderde sağlayacağı tasarruf ile millî 
ekonomimize büyük yararlar getirecek olan söz 
konusu kanun tasarısının biran önce kanunlaş
ması için havale edildiği komisyonlardan seçi
lecek üçer üyeden kurulu Geçici bir Komisyon
da görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

V. Senatosu Adana Üyesi 
Mukadder Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

— 259 
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BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Mu
kadder Öztekin'in okunan önergesinde, bahse 
konu kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesi hususu teklif olunmaktadır. Bu hu
susu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Eemeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın; 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci mad
desinin 2 nci bendi ile 48 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu komisyonlardan seçilecek 8*er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. (2/805, 4/373) 

BAŞKAN —.Bursa Milletvekili sayın Kasım 
Önadım'ın bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile İstan
bul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, 6 Ocak 1961 
gün ve 193.sayılı Gelir Yergisi Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 nci bendi ile, 48 nci maddesinin. 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Maliye ve Plân Komisyonların
dan seçilecek sekizer üyeden kurulu Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Sayın Önadım tarafından ve
rilen önerge ile teklifin bir geçici komisyonda 
görüşülmesi .. hususu talep olunmaktadır. Bu 
hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Grup Başkanv eklilerinin, reform ve 
seçim kanunları ile diğer önemli işlerin zama
nında sonuçlandırılması için Genel Kurulun, Cu
martesi, Pazar hariç her gün 15 ilâ 19,00 saat
leri arasında toplanmasına dair önergesi. 

BAŞKAN —. Çalışma süresi ile ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Reform ve seçim kanunları ile diğer önemli 
işlerin zamanında sonuçlandırılması için Genel 
Kurul çalışmalarının,, evvelce olduğu gibi, Cu-

nıarteısi - Pazar hariç her gün saat 15,00 - 19,00 
arasında yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

iSaygılarımızla. 
A. P. Millet Meclisi .C. H. P. Millet Meclisi 
Grubu Başlkanvckili Grubu Başkanvekili 

Oriıan Dengiz Hüdai Oral 
C. G. P. Millet Meclisi D. P. Millet Meclisi 

Grubu Başkan vekili Grubu Başkanveikili 
Nebil Oktay Hasan Korkmazcan 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Muhalefet şerhleri varıdır, oıku-

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu anda
ki görevi Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Anaya
sanın âmir hükmü olan bu görev sonuca ulaş
tırılmadan, bu mahiyetteki bir önergenin tat
bik mevikline konulması Anayasamızın gereği 
ile bağdaşamaz. 

Siirt 
Nebil Oktay 

13 . 3 . 1973 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Cumhurbaşlkanı seçimine başlamış
tır. Seçimler sonuçlanıncaya kadar Millet Mec
lisinin ve Cumhuriyet Senatosunun ayrı ayrı 
toplanması yerine Anayasanın verdiği görevi 
ifa için Birleşik Toplantının devamı gerekir. 

Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
öneelüklc yapması gereken görevi Cumhurbaş
kanı seçme görevidir. Bu sebeple önergeyi Ana
yasa gereğine aykırı buluyorum. 

Denizli 
Ha san Korkmazcan 

•I). P. Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, buyurun. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Korlkma&can muhalefet 
şerhi sebebiyle söz istediler efendim. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORlKMAZOA.N (Denizli) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasamızın 101 nci maddesi; «Cumhur
başkanının görev süresinin dolmasına onbeş 
gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı boşalınca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Cumhurbaş
kanını seçer; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
toplanık değilse, hemen toplantıya çağırılır» 
hükmünü ihtiva etmektedir. 

— 260 — 
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Anayasanın bu maddesinde yazılan durum
lardan birisi 13 Mart 1973 günü tahakkuk et
miştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Mart 
1973 günü toplanarak, Sayın Cumhurbaşkanı
nın görev süresinin dolmasına 15 gün kaldığı 
için, yeni Cumhurbaşkanı seçimlerine başlamış
tır. 

Anayasamız, Cumhurbaşkanı seçimi gibi 
önemli bir görevi Türkiye Büyük Millet Mec
lisine yüklerken, aynı zamanda; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin - toplanık değilse - hemen top
lantıya ç ağırımı asını da emretmiştir. 

Bu duruma göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Cumhurbaşkanı seçimini sonuçlandırm-
caya kadar, Meclislerin ayrı ayrı toplanmasına 
imkân yoktur. Aralıksız olarak toplantı yap
ması talebedilecek bir genel kurul varsa, bu ge
nel kurul; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu olajbilir. Sayın Başkanlığın "da, Anaya
sanın bu açık hükmünü dikkate almayan bir 
önergeyi işleme koymaması ieabeder. 

101 nci maddedeki açık hükme rağmen, 13 
Mart gününden beri, Anayasanın hükümleriyle 
bağdaştırılması mümkün olmayan bir uygula
ma ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bir kere, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak 
Cumhurbaşkanı seçimini tarafsız olarak yönet
mekle görevli Millet Meclisi Başkanı, bu göre
vin yerine getirilmesini engelleyen başka ha
zırlıkların, başka işlerin methaldarı durumunda 
faaliyetler göstermektedir: Anayasanın, Türki
ye Büyük Millet Meclisine verdiği görevin sü
ratle ve selâmetle yerine getirilmesi yolunda 
gayretlerini seferber edeceği yerde, bu hük
mü askıya alan ve işlemez hale getiren gayret
lerin içinde yer almaktadır. Bu hususa Yüce 
Heyetinizin dikkatini çekerim. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lantılarının - Anayasada belirtildiği sakilde; 
hemen toplantıya çağrılması hükmünden çıka
cak sonuca göre - aralıksız devam etmesi lâ
zımken, bu toplantıları devamlı geciktirme yo
lunda da faaliyetler vardır. Sayın Meclis Başka
nı Salı günkü toplantıda, daha önce toplantı 
tarihini Yüce Heyete ifade etmeyi unuttuğu 
gerekçesi ile bir gün ara vermiştir. Bilâhara 
dün, salonda çoğunluğun olmasının önlenmesi 
suretiyle, Anayasanın 101 nci maddesi işletil-
memiştir. Bugün de, yine aynı şekilde, seçimle

re iştirak edilmemek: suretiyle çoğunluk sağlan
mamış; ama arkasından 5 dakika geçince, Mil
let Meclisinde çoğunluk sağlanmıştır. 

Biraz önce, milletvekili arkadaşlarımızın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi sıfatı ile 
şahidoldukları bir durum da dikkati çekici
dir: Türkiye Büyük Millet Meclisine Başkan
lık eden Sayın Millet Meclisi Başkanı toplan
tıyı kapatırken, hangi güne bıraktığını ifade 
etmemiştir. Demek ki, toplantının yarın devam 
etmesi hususunda gerekli hazırlıkları yapma
mış, tedbirleri almamıştır. Esasen, Sayın Mec
lis Başkanının - bildiğimiz kadarı ile - faaliyet
leri, bu toplantıları selâmetle sonuçlandırmak
tan ziyade, başka bir formülü realize etme isti
kametine yönelmiştir. Bu tatbikat, Anayasanın 
açık bir ihlâlidir. O hazırlanan formül hakkın
daki düşüncelerimizi, kanun teklifi Yüce Heyc 
tinize geldiği zaman etraflıca izah edeceğiz. 
Ancak, bugün durum icabettirdiği için kısaca 
ifade ediyoruz; yüksek huzurunuzda biraz önce 
okunan önerge, Anayasanın 101 nci maddesi 
karşısında, Meclis Başkanı tarafından dikkate 
alınamaz, oya dahi sunulamaz. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan'm beyanın
dan mülhem olarak bir hususu arz edeceğim 
efendim. 

Birleşik Toplantı müzakeresini yapmıyoruz. 
Millet Meclisi Birleşiminin... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, istirham 
edeyim efendim. 

79 ncu Birkşimiain müzakeresine geçmiş 
bulunmaktayız. Birleşik toplantı müzakeresi ile 
ilgili konuların, bu takrir sebebiyle, Millet Mec
lisi Genel Kurulunda ifadesi mümkün görül
memektedir. Kaldı ki, bundan evvelki birleşim
lerde de, birleşik toplantı sonuçlandıktan son
ra, her gün için Millet Meclisi toplantısı da
veti yapılmış, açılmış, nisap bulunamadığı için 
devam olunamamış; bugün ise nisap bulunduğu 
için Millet Meclisi müzakeresine geçilmiş bu
lunmaktadır. Birleşik toplantı müzakereleri ile 
Millet Meclisimizin müzakeresini, Başjkanlığı-
•liiz. hiçbir suretle bağlı bulunımamaktadır. 

Arz ederim. 
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Şimdi konu üzerinde konuşmak isteyenle
rin, malûmunuz oldağu veçhile, tabi oldukları 
müzakere usulünü arz edeceğim; - 15'er daki
kayı geçmemok üzere - takdir üzerinde 2 aleyh
te, 2 lehte söz verdikten sonra, meseleyi, oyla
rınıza arz ederek sonuçlandıracağım. Takrir sa
hibi olması sebebiyle... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) - - S;ıym Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın At a. öv. çok. i'ica edece
ğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buna imkânım yok, çok rica 
edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir önerge 
üzerinde muhalefet şerhi olamaz. Önerge üzeri
ne muhalefet şerhi koymak, «o önergeye imza 
koymuyorum» demektir. Kanun tasarısı... 

BAŞKAN — Efendim, gruplar gitmiş, imza 
etmişler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon ka
rarı değildir... 

BAŞKAN — Efendim, biz bir usulü halledi
yoruz. Takrirler üzerinde lehte, aleyhte 2'şer 
kişiye, 15'er dakikayı geçmemek üzere söz ve
rilmesi sarih bir haktır. Müsaade edin şu mese
leyi halledelim. 

(Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in anla
şılmayan müdahalesi) 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın 
ıBaşikan, değerli arkadaşlarım; 

Meclisin çalışması ile ilgili olarak, verilmiş 
bulunan önergeyi; Cumhurbaşkanlığı seçimi 
dolayısıyle 13 Marttan beri bâzı siyasî partileri
mizin, meselenin önemiyle telif edilmesi müm
kün olmayan tavırlarının bir sonucu kabul edi
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasamızın 10.1. nci 
maddesi aynen şöyle demektedir: 

«Chımhuribaşkanmm görev süresinin dolma
sına onbeş gün kalınca veya Cumhurbaşkanlığı 
boşalınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 
Cumhunba şka n ı nı s e ç e r...» 

:Bu açık ifade göstermektedir ki, Cumhur
başkanının seçimine onbeş gün kala Türkiye 
lUiyülk MİUet Meclisi toplanacak; bu toplantı
ları devamlı olacaktır. 
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'Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak esefle 
kaydetmek isteriz ki; Türkiye'nin bir numa
ralı meselesi olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 
•bâzı siyasî partilerimiz gerekli ciddiyetten uzak 
kalmışlardır. Bir taraftan adayların adaylıkla
rı bir taraftan turlar devam edenken, Anayasa 
değişikliği için imza toplamaya kalkışmak; Bü
yük Millet Meclisini toplantılarını yaptırma
mak için Meclis koridorlarımda beklemek, top
lantı salonuna girmenreık, Türkiye'nin bir nu
maralı meselesi olan Cumhurbaşkanlığı seçimin
de gerekli ciddiyetten uzak olması... 

(BAŞKAN —• Sayın Oktay, ben daha evvel 
beyanımla arz ettim: Birleşik toplantıda ifade
si gereken hususları lütfen Millet Meclisi top
lantısında ifade buyurmayınız. 

M;EHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, önerge aleyhinde konuşunken, el
bette ki, gerekçesini burada izah etmek mecbu
riyetindeyim. 

AHMET FUAT AZMİO(TLU (Kütahya) — 
Boyunuzdan büyük lâf etmeyin. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) ~ 
(Sizin boyunuzu iki seneden beri çok görüyo
ruz. 

ıBAŞKAN — Sayın Aamioğlu, çok rica ede
lim efendim. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Devamla) — 
Dinlemesini öğreniniz. 

Sözlerimde, hilafı hakikat olan bir cihet 
ycıktur. Burada bir ciddî görevi ifa etmeye ça
lışınken; kulislerde, şurada burada dolaşanla
rı bütün arkadaşlar görmüşlerdir; özellikle, 
Büyük Millet Meclisimde ekseriyeti temin etme
mek için. Bunu hiç kimse inkâr edemez. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu önergeyi de, 
Meclise saygı prensibiyle, demokratik rejime 
saygı prensibiyle ve ciddiyet anlayışı ile kabili 
telif görmediğimiz için aleyhte oy kullanıyoruz 
ve bu önergenin karşısında olduğumuzu saygı 
ile arz ediyoruz. 

DAŞKAN — Lehinde Sayın Birgit, buyu
run. 

ORHAN BİRCİT (Ankara) — Sayın arka
daşlarım ; 

Biraz Önce burada, "Millet Mecisi çalışma
larını ayarlayan ve 4 imza taşıyan bir öner
geyi dinledik. Bildiğimiz kadarıyle, önerge, bir 
parlamenterin, bir hususun alınması için baş
vurabileceği yol olarak seçilmiş. 
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Sonra ne görüyoruz? Önergeye imza atan 4 
ayrı partiden 4 değerli grup başkanvekili arka
daşımız var. Bunlardan ikisi, hem önergeyi veri
yorlar; hem önergeye muhalefet şerhi veriyor
lar; böylece, parlamenter tarihte, sadece Tür
kiye Cumhuriyetinin değil; mutlaka bütün de
mokratik parlamenter tarihte, nev'i şahsına 
•münhasır bir özellik yaratıyorlar. 

Kanun tasarısında bir komisyon üyesi muha
lif kalabilir; ama hiç kimse bu arkadaşları bu 
önergeyi vermeye zorlamadı. Adaılet Partisi 
Grubu Başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili, sayın Demokratik Parti 
Grubu Başkanvekili ve sayın Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grubu Başkaaıvekili arkadaşlarım 
bir araya geliyorlar, bir öneride bulunuyorlar 
ve diyorlar ki Millet Meclisi Başkanlığına; «Mil
let Meclisi, - doğrudur - şu şu kanunları millet 
'bekliyor, bunların gerçekleşmesi için şu günden 
şu güne kadar çalışsın» Bunun karşısında olu
nabilir, arkadaşlarım. Bunun karşısında olunalbi-
lir; ama; bunun karşısında olan, o önergenin al
tına imza atmaz, bir. 

Bir de, «İster inan ister inanma» fıkralarının 
yazarı, mucidi Ripley'e bir gerekçe çıkartacak: 
«Biliyor musunuz ki; Türk Parlâmentosunda, 
1973'lerde, önerge verilir ve altına muhalefet 
şerhi atılırdı; Sonra, önerge sahipleri çıkar, 
«bu önergenin aleyhinde rey kullanacağız» der
di? Bu, ciddiyetten uzaktır arkadaşlarım. 

Bunu belirttikten sonra, bir başka notkayı 
daha belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, 101 nci maddesiyle, gerçekten, Tür
kiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanını 
seçmek görev ve yetkisini verir arkadaşlarım. 
Ama, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Parlâ
mento üyelerine başka görev ve yetkiler de 
v.erir; yasama yetkisi verir, denetleme yetkisi 
verir. Cumhurbaşkanı seçimini, Türkiye'de, ken
dimize has rejim usulleri içerisinde, «Aman, 
Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemedi, scçil-
mezse ne olur, ikinci turda ne olur!» şeklinde 
bir mesele haline getirdiğimiz için, bizi fazla-
sıyle ilgilendiriyor. İfalya'da Cumhurbaşkanı, 
geçen yıl kaçıncı turda seçildi değerli arkadaş
larım?. (D. P. sıralarından anlaşılamayan mü
dahaleler..) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen, ri
ca ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — (D. P. sı. 
ralarıııa hitaben) Sayın arkadaşlar, Anayasa Ko
misyonunda yaptıklarınızı burada yapmayınız 
lütfen!.. 

Bu Prlâmentonun yasama yetkisi var, bu 
Parlâmentonun denetleme yetkisi var. Burada 
sayın Hükümet üyeleri oturuyor, herhangi bi
risi hakkında gensoru önergesi vermemin gerek
se, Meclis tahkikatı önergesi vermemiz gerek
se; «Efendim, Cumhurbaşkanı seçimi neticele-
ninceye kadar, onları bu denetlemenin dışın
da bırakacağız» diye bilir .misiniz? Hadi yasa
ları unuttunuz. 

.Siz, sayın grup başkanvekilleri, bir aıraya 
gelip de, 12 Mart Muhtırası karşısında, ki sa
yın C. G. P. grup Başkanvekili, kendi hüküme
tinizin muhtıraları içerisinde - «Aman, reform
lar yapılsın» demiyor muydunuz?» «Reform 
tasarıları var» diyordunuz; unuttunuz. Ne olu
yor şimdi? 

Benim bildiğim şey şudur: T .B. M. M. Cum
huriyet Senatosuyla, Millet Meclisiyle ve ortak 
•olarak; T. B. M. M. olarak, Anayasadan ve ken
di İçtüzüklerinden, aldığı yetki ve gvÖTCvleri 
kullanacaktır. Cumhurbaşkanı seçimim elbette 
yapmak için toplanacaktır; ama insaf ve ke
rem edilsin, başka yasalar beklemektedir, Türk 
vatandaşını, en az Cumhurbaşkanı seçimi ka
dar ilgilendiren, düşündüren yasalar beklemek-
+edir. 

Özellikle, Hükümet kanadının ağırlığını ta
şıyan Sayın Başbakanın partisinin mensupları 
bunu bu şekilde düşünmelidir. Sayın Başbaka
nın omuzlarında.. (C. H. P. sıralarından müda
haleler..) 

VEFA TANIR (Konya) — Aynı kanaatte
yiz; ama kuliste bekleyerek olmaz bu işler.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bu hüküme
tin iki kanadı olduğunu her zaman söylemişim-
dir; Adalet Partisi diyor ki, «Bu tasarılar çık
sın». Başbakanın kanadı diyor ki, «Çıkmasın» 
Bunu belirtiyorum bu defa da. 

NEBİL OKTAY (Siirt) — Bundan sonra 
beraber çıkarız. 

.ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sırası gelir 
beraber çıkarılabilir efendim. Mühim olan; 
açıklık içerisinde, beraber yapmak. Bu ayrı bir 
şey, o ayrı bir şey. 

Bir önergenin aleyhinde bulunurken, lüt
fen lojik konuşalım; önergeye imza aitmamız 
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için kim zorladı sizi acaba? Falan filân efen
dim, ıh-ani geçen akşam bâzı arkadaşlar bu grup
tan söylüyorlardı koridorlarda, «saat beş radyo
sunu dinleyin, bilmem ne olacak.. Hayır 7'ye 
kalmış, filân yerde ışık yanmış, filân yerde ışık 
sönmüş..» 

Acalba bu önerge imzalanırken de böyle şey
ler mi oldu? Sizi kimse zorlamadı önerge ver
meye. t ki parti önergeyi verir ve oylanırdı. 

Teşekkür ederim. 
HAiSAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa

yın Başkanım, bir hususu açıklamak zorunda
yım : Önergede bizim imzamız yoktur. Önerge 
bize, Meclis Başkanlığınca, önceden mutabaka
tımız alınmadan gönderilmiştir. Mutabakatımız 
alınmadan gönderilen önergeyi imzalamadık 
efendim, reddediyoruz. 

BAŞKAN — Konu bitsin arz ederim Sayın 
Korkmazcan, söylerim efendim imzanızın olup 
olmadığını. 

LSAMET GÜLDOÖAN (Elâzığ) — Şimdi söy
leyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İmzalar var, muhalefet şerhi 
de var efendim. 

Buyurun Sayın Ataöv, önergenin aleyhin
de. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben, yerimden, usul hakkındaki itirazımı 
yaparken, önergede muhalefet şerhi bulunduğu 
için, «muhalefet "şerhini izah sadedinde söz ve
riyorum» dendi; onun için usulî itirazda bulun
dum. Komisyon kararı; komisyon raporu veya 
bir kanun teklifi değil ki, muhalefet şerhleri 
olsun. Önerge, herkesin kendisine göre vereceği, 
isteyenin imzalayacağı, istemeyenin imzalama
yacağı bir işlemdir. Böyle bir usul vazedilir de, 
bu, teamül olursa; bundan sonra birçok öner
geler verilir, altına .muhalefet şerhleri konu
lur, konuşma hakkı doğar. 

(Böyle bir teamül yaratılmasın diye ben, ye
rimden, usulî itirazda bulundum. Ancak, 
Meclisimizin çalışmasının, Cumartesi, Pazar 
günleri hariç; diğer günler sürdürülmesi husu
sundaki önergenin şu yönden 1 elimdeyim: T. B. 
M. M. toplantıya çağırılmamıştır. T. B. M. M. 
nin, T. B. M. M. Başkanlık Divanınca toplantı
ya çağırılmadığı Perşembe, Cuma, Pazartesi, 
iSah, Çarşamba günleri; «Cumhurbaşkanı seçi

mi vardır» diye Millet Meclisi çalışmazlık ede
mez. Millet Meclisi hergün toplantıya çağırılır, 
şayet T. B. M. M. de toplantıya çağırılmışsa, 
(bugünkü gibi ,o vazife bittikten sonra, Meclis, 
(görevine devam eder. T. B. M. M.'nin toplan
ması, Millet Meclisinin toplanmamasını gerektir
mez. Bunu, birbirinden ayırmak lâzım. T. B. 
M. M. Cumlıurmaşkanmı seçecek diye; Millet 
Meclisinin, yasama görevlerini aksatması kati
yen doğru değildir. Cumhurbaşkanı seçiminde, 
bâzı oylamalara bâzı kişilerin katiılm,a>masmı, 
Meclis çalışmalarını sabote gibi vasıflandıran 
değerli arkadaşlarıma hatırlatmak isterim: 
Bizim grubumuz, benim arkadaşlarım, partisine 
para alamadığı için Meclisi çalıştırmıyor de
ğillerdir. Partisine para alabilmek için Meclisi 
mütemadiyen çalışamaz hale getiren, bunun için 
400 önerge veren arkadaşlar değillerdir. Gelip 
sıralarına oturmuşlardır; oy kullanıp kullan
mama hususu takdirlerine bırakılmıştır. Lâyık 
olan bir Cumhurbaşkanı adayı bulduğu zaman 
oyunu kullanmış, bulmadığı zaman da, efendi
ce, yerinde oturmuştur. Bu tenkidedilecek de
ğil, takdir edilecek bir tutumdur. 

ı(ıA. P. sıralarından «Bravo» sesleri..) 
İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU (İs-

tanjbul) — Bizim soyacak bankamız yok!. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, aslında bu mesele, biraz evvel Sayın 
Birgit'in de izah ettiği gibi, başka düşünceler 
.mahsulüdür. Biz, bu Mecliste, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmasını, T. B. M. M. Baş
kanlık Divanı davet ettiği zaman - ki her gün 
davet ederse her gün, günaşırı davet ecleırse 
tgünaşırı - çalışmasını istiyoruz ve katılırız. 
Ama, Millet Meclisinin de hergün çalışmasına, 
ö/teden beri bahsedilen reformların ve memle
ketin ihtiyacı olan kanunların biran önce çık
ması için çalışmasına, gönülden katılıyoruz. 

Bu itibarla, önergenin lehindeyiz. Benim 
arkadaşlarımiın da, yapıcı ve memleketin bugün
kü gerçeklerine en uygun olan bu yönde oy 
vereceklerini tahmin ediyorum. 

Saygılar sunarız. (A. P. sıralarından alkış-
lar.) 

BAŞKAN — Önergenin iki aleyhinde, iki le
hinde görüşme yapılmış bulunmaktadır. Öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V - GÖRÜŞÜ 

1. •— M. Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
26 . ki . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun Mzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi üe içişleri, Adalet ve Anayasa komisyon
larından â'er üye 'seçilerek kurulan 101 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/822) {S. Sayısı •: 
854) (1) 

•BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, birinci görüşmesi yapılacak iş

ler kısmında yer alan 854 S. Sayılı Millet Mec
lisinin 10 üyesinin Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 . 4 . 19(51 
tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin 
değiişltirilmesi hakkında kanun teklifinin taşıdı
ğı öneme ve müstaceliyetine binaen gündem
deki sair işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum 

Saibahattin Araş 
104 No. lu Geçici Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — 104 numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı Sayın Aras'm vermiş olduğu önerge 
ile, gündemimizin 854 sıra sayısında kayıtlı 
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçim Kanu
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tekliflerinin bütün işlere takdimen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklif olun
maktadır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması 

hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Okunmaması hu
susu Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 854\S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonun
da eklidir. 
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LEN İŞLER 

Önergede gerekçeli olarak yazılı olduğu 
veçhile, ivedilikle görüşülmesi hususunu tekrar 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

i ç i m l e r i n temel hüküanleri ve [seçnııen [kütük
leri IhalManda 26 . 4 . 1961 ftajriüh ve 298 sayılı 
'Kanunun bâzı îıükümlıerinin ıdeğ-iştiırümıasi ve 
bu kanuna bir geçici fmadd© ı&Miemnesi [hakkın

da kanun teklifi 

Madde 1. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayı
lı Seçimlerin, Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında Kanunun 28, 20, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 110 ve 140 ncı mad
deleri ile bu kanuna 13 . 2 . 1965 tarih ve 533 
sayılı seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunun 10 
ncu maddesiyle eklenen ek birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Çerçeve madde üzerinde mü
zakere açmıyorum. Diğer maddeler müzakere 
edildikten sonra çerçeve maddeyi tekrar oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

Çerçeve madde üzerinde görüşmek isteyen 
sayın üye? Yok. 

28 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Seçmen kütüğünün daimiliği 

Madde 28. — Seçmen olan vatandaşların 
eksiksiz olarak yer aldıkları daimî seçmen kü
tüklerini ve bu kütüklere dayanılarak sandık 
seçmen listelerini hazırlamak, seçmen kartlarını 
düzenleyip, dağıtmak ve kanunla verilen sair 
görevleri yapmak üzere; her ilçede, daimî seç
men kütükleri bürosu kurulmuştur. 

iSeçmen kütükleri büroları; seçimlerin baş
langıç, tarihinden, seçim işlemlerinin bitmesine 
kadar bağlı bulundukları seçim kurullarının, 
bunun dışında, kalan süre içerisinde de, seçim 
kurulu başkanlarının yönetiminde ve her halde, 
üst seçim kurullarının denetiminde görev ya
parlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek 
isteyen sayın üyef,Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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29 ncu maddeyi okutuyorum. 
Görevlilerin özlük işlemleri ve geçici görev

lendirme 
'Madde 29. — İler daimî seçmen kütüğü bü-

iro'Simda .bir büro şefi ve yeteri kadar memur 
ile bir yardımcı hizmetler personeli bulunur. 
Nüfusu 100 bini aşan yerlerde, her yüz bin nü
fus ve küsuru için ayrıca bir memur kadrosu 
ilâve edilelbilir. 

Şef ve memurların nitelikleri göreve alın
maları, yükseltil meleri ve nakilleri ile. hakla
rında disiplini kovuşturması ve sair özlük işlem
leri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ilgili hükümleri, ilçelerin bağlı bulun
dukları adalet komisyonları tarafından, bu ko
misyonlarca atanmakta olan adalet personelinin 
talbi oldukları hükümler dairesinde uygulanır. 
Ancak, şef ve memurların sicil amirliği bağlı 
(bulundukları ilçe seçim kurulu başkanıdır. İlçe, 
seçim kurıdu başkanı, şef ve memurlar hakkın
da disiplin cezalarından, uyarma ve kınama 
cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya yet
kilidirler. 

İlçe seçim kın ulu başkanı iş durumuna göre 
-memurların bürolara dağıtımını ve gerektiğin
de geçici olarak ıbir bürodan diğer bir büroya 
nakil suretiyle görevlendirilmelerini yapar. 

İlçe seçim kurulu başkanı, işlerin müsaade
si nispetinde daimî seçmen kütükleri bürosu 
memurlarının adalet hizmetlerinde geçici ola
rak çalıştırılmalarına müsaade edebilir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarında görev-
lendirileeek şef, memur ve yardımcı hizmet
ler personeli kadroları, Adalet Bakanlığı kad
rolarına eklenir. 

Daimî seç.men kütükleri bürolarının araç, 
gereç ve sair masrafları seçim ödeneğinden kar
şılanır. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. S. Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 2 nci 
fıkradaki «şef ve memurların nitelikleri» ibare
sinden sonra bir virgül konulması lâzımdır. 
Yukarda da böyle bir şey geçmişti. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı Virgüller Ka
nunlar Dairesince konmuş bulunmaktadır. Kı
raat ..edilirken pek tabiî virgül kelimesi kulla
nılmıyor. 

29 ncu madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yoık. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul .edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi 
Madde 32. — Yukarıki madde gereğince, her 

seçim bölgesi için düzenlenen kroki ve binalar 
cetvelinin onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu 
'başkanı tarafından, siyasî partilerin ilçe baş
kanlıklarına kütüklerin yazılma ve denetim iş
lemine başlamadan en az iki gün önce, alındı 
belgesi karşılığında verilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye? Yok. 

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

33 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kütüklerin, düzenlenmesinde ve denetlenme-

siııde görevlendirilecekler. 

Madde 33. — Her seçim bölgesi için, bir 
Daimî Seçmen Kütüğü düzenlenir. Daimî seç
men kütüklerinin ilk düzenlenmesinde, daimî 
seçmen kütüklerinin yıllık denetimlerinde, san
dık seçmen listelerinin hazırlanmasında ve seç
men kartlarının düzenlenip, dağıtılmasında; 
İlçe seçim kurulu başkanları; mahalle ve köy 
muhtar ve ihtiyar heyetlerini görcvlcndirıcblle-
ceği gibi, Devlet, katma bütçeli idare, özel ida
re, belediye, İktisadî D evle t Teşekkülleri ve ka
mu tüzel kişiliklerindeki (lıâkimier, vali ve kay
makamlar, nahiye müdürleri, askerî şahıslar, 
zabıta amir ve memurları hariç.) bütün memur
ları görevlendirebilir; dışardan da gerekli 
gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vali ve kaymakamlar, ilçe seçim kurulu ve 
il seçim kurulu başkanları tarafından, bu konu
da istenen her türlü yardımı yapmak zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

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

34 ncü maddeyi okutuyorum. 
Daimî seçmen kütüklerinin düzenlenişi : 
Madde 34. •— Daimî seçmen kütükleri aşa

ğıdaki şekilde düzenlenir : 

A) 1973 yılı Mayıs aynım ikinci Pazar 
-günü, bütün yurtta, daimî seçmen kütüklerinin 
ilk düzenlenmesi için seçmen vatandaşların 
yayım ve yazım işlemi aynı zamanda yapılır. 
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Belli edilen günde, saat 0,5'ten itibaren; 
ısayını ve yazım işlemlerinin bitliği, alışılmış 
araçlarla ilân edilinceye kadar, görevlilerden 
haşka kimselerin bulundukları yerden ayrılma
ları yasaktır. Ancak, sayım ve yazım işlemleri
nin, her halde aynı gün saat 17,00'ye kadar bi
tirilmiş olması gerekir. 

B) iSayım ve yazım işlıemlerinde seçim ku
rulu -başkanlarınca görevlendirilenler; krokiye 
lgör.e, muhtarlığın bir sınırından başlayarak, 
sokaık sokak ve bir sokağın önce tek numaralı, 
sonra çifıt numaralı binaları ve bina içinde, 
varsa muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi için
de sayım ve yazımı yapılmamış hiçbir seçmen 
.kalmamak üzere, birer birer, sıra ile yazarak 
tespit ederler. Krokisi yapılmamış bulunan se
çim 'bölgelerinde bu iş, binalar cetveline göre 
yapılır. Geniş olanı muhtarlık bölgelerinde, sa
yım ve yazım işlemlerinin yukarelaki hüküm 
'gereğince, yapılması, görevliler arasında önce
den düzenlenecek bir plâna göre yürütülür. 

C) 'Sayım ve yazını işlemleri, seçmen va
tandaşın beyanıma göre yapılır. Sayım ve yazım 
günü her seçmen; nüfus cüzdanı, hüviyet kartı, 
.evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, nüfus idare
lerinden herhangi bir iş için evvelden alınmış 
onaylı künyeyi kapsayan kayıt örmeği, onay
lanmış okul belgesi veya tasdikname gibi kim
liğini tereddütsüz ortaya koyan bir belgeyi ha
zır bulundurmak ve sayım ve yazını görevlile
rince istendiği zaman, ibraz etmekle yüküm
lüdürler. 

Kimlik tespiti, hiçbir belgenin mevcudolma-
ması haldnde, o seçmen vatandaşı tanıyan diğer 
iki seçmem vatandaşın beyanına göre de yapıla
bilir. Bu gibi adların hizasına beyanı yapanla
rın adı okunaklı surette yazıldıktan sonra, kim
liği tespit .edilen ve beyanı yapanlara ayrı ayrı 
imzalattırılır. (İmza edemeyenlere parmak bas
tırılır.) 

iSeçme yeterliği ve ikamet durumunun tes
pitinde resmî belgeler esas tutulur. Gerekti
ğinde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve 
'özel bilgilerime de başvurulur. 

D) Her evde, seçme yeterliğini ve o bölge
de veya diğer bölgelerde oy kullanmak hakkı
na haiz olan kimseler, o ev halkından bir veya 
bir kaçının önünde, seçmen kütüğüne yazılır. 
Ye her seçmene, adının hizasındaki imza yeri 

imzalatılır. Ev halkından, seçme yeterliğini ve 
o seçim bölgesinde oy kullanma hakkını haiz 
olup da, o esnada yabancı ülkelerde bulunanlar 
da, ev halkının beyanına göre yazılır. Bu gibi 
adların hizasına da beyanı yapanların adı oku
naklı surette yazıldıktan sonra, beyanı yapana 
imzalatılır. (İmza edemeyenler parmak bastın-
hr.) 

E) iSayım, ve yazını işlemleri iki şekilde 
yapılır : 

1. O secim bölgesinde ikamet eden seçmen
ler, bulundukları ve ikamet ettikleri yerin cad
de veya sokak adı, bina veya varsa daire kapı 
numarası, seçmenin adı, soyadı, baba adı, do
ğum yeri ve tarihi ile ikamet ettikleri ilçe ve 
.muhtarlık bölgesi itibariyle tespit ve kayıt 
edilir. 

2. iSayım ve yazım günü, o bölgede bulun
masına rağmen, başka bir seçim bölgesinde ika
met eden seçmenlerin, ayrı bir cetvele adı ve 
soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihi, hangi 
seçim bölgesinde ikamet ediyorsa, ikamctgâmı-
nıtı bulunduğu ilçenin mahalle veya köyü, cad
de, sokak adı, bina veya daire kapı numarası 
ile açık bir şekilde yazılarak tespit edilir. 

F) (Sayını ve yazım işlemleri bitince, yu-
karıki fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerine gö
re ayrı ayrı düzenlenen cetveller, ilk tasnif 
kademesinde toplanarak ilçe daimî seçmen kü
tükleri bürosuna tutanakla teslim olunur. 

G) Daimî seçmen kütükleri bürosunda top
lanan cetveller, ilk olarak ikamet edilen seçim 
bölgesi başka bir ilçede bulunanlar bakımımdan 
ayırıma tabi tutularak, hemen o ilçe daimî seç
men kütüğü bürosuna, iadeli taahhütlü olarak 
gönderilir. 

H) İlce daimî*seçmen kütükleri bürosuna 
teslim edilen ve o ilçede ikamet eden seçmen
lere ait cetvellere ve o ilçede ikamet etmeyip 
de sayını ve yazım esnasında başka bir ilçede 
bulunmaları sebebiyle, sayım ve yazımın ya
pıldığı ilçeden gönderilmiş bulunan cetveller; 
seçim (muhtarlık) bölgeleri itibariyle ikinci bir 
ayırıma, tasnif ve birleştirmeye tâbi tutularak, 
her seçim bölgesi için ayrı bir daimî seçmen 
kütüğü düzenlenir. 

Daimî seçmen kütükleri, o muhtarlık bölge
sindeki mahalle, sokak, ev kapı numarası, varsa 
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daire numarasına göre kroki ve binalar cetveli 
esas alınarak sıraya konur ve her seçmene (1) 
den başlanarak bir sıra numarası verilir. 

ıSeçmen kütüğü; her seçmen için, seçim böl
gesi, mahalle, cadde veya sokak adı, bina, kapı 
numarası, apartman, daire numarası, seçilen 
sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının 
adı, doğum yeri ve tarihi ve imzası yazılabile
cek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldurulması 
suretiyle düzenlenir. 

1) Daimî seçmen kütüklerinin ilk düzenlen
mesinde, seçim kurullarınca işlemlere ne zaman 
Ib aşla nacağı, her ilçe için (merkez ilçe dahil) 
ıkroki ve binalar cetvelinin düzenlenme zama
nı ve süresi Yüksek Seçim Kurulunca belli 
edilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN x\RAS (Erzurum) — Sayın Başkan «ya
yım» değil, «sayım» olacak. 

BAŞKAN — Matbaa hatasıdır, o şekilde 
tashih edilmiştir. 

34 neti madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Sayın Buldanlı. Sayın Asutay 
da söz istemiştir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 34 ncü maddeye geç
meden önce bir hususu arz etmek istiyorum. 

Malûmu âliniz, bu tasarı ile, bir daimî seç
men bürosu kuruluyor. Maddenin düzenlenme
sinden anlaşıldığına göre, bu büro Adalet Ba
kanlığına bağlı oluyor ve buradaki memurlar, 
icabı halinde - boş ve müsait oldukları zaman
larda - adlî görev de alabiliyorlar. 

32 nci maddede de, bu büronun sayım işlem
leri yapabilmesi için, sayım işlerinde kullanıl
mak üzere bir «kroki ve binalar cetveli» tâbiri 
geçiyor. Bu kroki ve binalar cetvelini kim ha
zırlayacak? Ne 29 ncu maddede, ne 32 nci mad
dede ve ne de 34 ncü maddede buna dair bir 
işaret var. Bunu, mahallî belediyeler mi temin 
edecek, il imar müdürlükleri mi temin edecek1? 
Bu bürolar, aldıkları cetvellere göre, - bir nevi 
nüfus sayımı gibi - muayyen bir zaman, vatan
daşı evinde alıkoyacak vo büro memurları, elle
rindeki cetvellere göre ev ev dolaşacak - Şehir, 
kasaba, köy, oba, yaylak, otlak; her tarafta böy
le dolaşacaklar - ve seçme yeterliğini haiz ola
cak vatandaşları tespit edecekler. 

Sayın Komisyondan bunu öğrenmek istiyo
rum: Bu kroki ve cetvelleri kim hazırlayacak! 

Önceden hazırlanmış olmadığına göre, bunları 
kendileri mi hazırlayacaklar? Bunun için bu 
bürolara teknik eleman verilecek mi? Adlî hiz
mette de kullanılacağına göre, her halde bir ka
dastro memuru, bir teknisyen gibi eleman lâ
zım ki, kroki çizsin, binaların cetvelini yapsın 
vo bu daimi seçmen bürosuna versin; onlar da 
bu krokilere göre a<mel etsinler. 

Bir de, bu bürolardaki memurların, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun gereğince mu
amele göreceği hususu vardır. 657 sayılı Dev
let Memurları Kaııunununda, adliye personelini 
ilgilendiren hususlar yoktur. Adlî personel ay
rı bir statüye tâbidir. Bu da, ileride bir tenakuz 
doğurmaz mı? 

Bu hususların tespiti için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Evvelâ bir hususu arz etmek istiyorum. Mad
de okunurken Sayın Divan Kâtibimiz (c) fıkra
sının 2 nci bendini okurken, «kimlik tespiti, hiç
bir belgenin mcvcudoknaması halinde, o seçmen 
vatandaşı tanıyan diğer iki seçmen vatandaşın 
beyanlarına göre yapılabilir» diye okudu. Hal
buki elimizdeki metinde, «yapılır» şeklinde... 

BAŞKAN — Öyle tashih edilmiştir efendim. 
Esas metinde «yapılabilir» şeklindedir. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
O halde mesele yok. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; aynı 
maddenin (e) fıkrasından sonra gelen 2 numa
ralı bendinde; «Sayım ve yazım günü, o böl
gede bulunmasına rağmen başka bir seçim böl
gesinde ikamet eden seçmenlerin, ayrı bir cet
vele, adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve ta
rihi, hangi seçim bölgesinde ikamet ediyorsa, 
ikametgâhının bulunduğu ilçenin mahalle veya 
köyü, cadde, sokak adı, binası yazılır.» diyor. 

Peki, bu seçmen vatandaşların ismini tespit 
eden bu kurul, tespit ettiği bu listeyi nereye gön
derecek? Kanunda bir hüküm yok. O halde, 
başka bir bölgede ikamet ederken, misafireten 
veya muvakkat bir zaman için başka bir bölge
de bulunursa bu vatandaşımız, burada tespit ve 
tescil edilecek; ama bu tespit edile listenin, bu 
vatandaşımızın asıl ikametgâhına gönderilme
sini sağlayabilecek bir hüküm yok. 

263 — 
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Diğer maddelerde de bu eksiklikleri gidere
bilecek bir hüküm yok. Bu aksaklığı giderebi
lecek bir husus varsa komisyon bunu açıklasın. 
Eğer yoksa, bendeniz, bu fıkranın arkasına, bu 
2 numaralı bendin son satırından sonra, «Bu 
'kimselerin tescilleri, bölgelerine gönderilir» 
hükmünün eklenmesinde bu yanlışlığı bertaraf 
etme yönünden zorunduk görüyorum. Ama, bu 
eksikliği bertaraf edecek bir hüküm varsa, o 
zaman önergemi "geri almış olacağım. Saygılar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö-
rüşmcık isteyen sayın üye?... Buyurun Sayın 
Araş. 

GEÇİCİ KOMİSYONU BAŞKANI SABA
HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başka
nım, muhteremi arkadaşlarım; ilk soruyu soran 
muhterem arkadaşıma cevap arz ediyorum; 
«Bu krokiler hangi merci tarafından yapılır?» 
buyurmuşlardı. Aynı kanunun 31 nci madde
si bu hususu halletmiş. 31 nci madde, «Şehir ve 
kasabalarda, ilçe seçim kurulu başkanının de
netimi altında, belediyeler, her seçim bölgesi 
için, seçim kütüğüne esas olmak üzere, basit 
bir kroki düzenlemcik zorundadırlar.» diyor 

Sayın Asutay'm buyurduğu ve sorduğu hu
sus, sayım ve yazım günü o bölgede bulunma
yan seçmen vatandaşlar hakkında ne gibi bir 
muamele ifa edilecek, sökünde idi, yanlış an-
lamadrmsa, 

Aynı maddenin (O) fıkrası bu hususu hal
letmiş .efendim; «Daimî Seçımen Kütükleri Bü
rosunda toplanan cetveller, ilk olarak ikamet 
edilen seçim bölgesi başka bir ilçede bulunan
lar bakımından ayrıma tabi tutularak, hemen 
o ilce daimî seçmen kütüğü bürosuna, iadeli 
taahhütlü olarak gönderilir.» deniyor. Zanne
derim bu bilgilerle sayın arkadaşlarım tatmin 
olmuşlardır. Saygılarımla arz ederimi. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Öner
gemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın'milletvekili?.. Yok. 

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

Daimî seçmen kütüklerinin denetlenmesi ve 
kütükler üzerinde yapılacak işlemler : 

Madde 35. — A - Daiımî seçmen kütükleri 
büroları, daimî seçmen kütüklerini, her yıl 

Mart ve Nisan ayları içinde denetlerler. Dene
timlerde, seçim kurulu başkanlarınca, gerekti
ği taikdirde 33 ncü maddede belli edilen kimse
ler görevlendirilebilir. 

Denetimlerde, daimî seçmen kütüğünün dü-
zenlenmesiınden sonra, o seçim veya başka se
çim bölgesine ikâmetgâhını nakletmiş, yeniden 
seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış yahut kay
betmiş ve vefat etmiş bulunan seçmenlerin, mev
cut seçmenlerle birlikte tespit yeniden yazım 
ve denetleme işlemleri, 3-4 ncü maddenin (B) 
ve (C) fıkrası hükümleri dairesinde yapılır. 

B) Muhtarlar, bölgelerinde vefat eden seç
menleri, derhal bulundukları daimî seçmen kü
tükleri bürosuna bildirirler. Daimî seçımen kü-

i tükleri büroları, kendi bölgelerinde kayıtlı olup 
da, vefat ettiği muhtarlıkla re a bildirilen veya 

! denetimlerde anlaşılan seçmenlerle ilgili kayıt-
j lan, ait olduğu nüfus idaresinden tahkik ve tes-
1 pit ederler. 

• C) Denetim sonucu, daimî seçmen kütük
leri bonosu, kütüklerden silinecek veya kütük
lere ilâve edilecek seçmenlerin ayrı ayrı liste-

! lerini ha.zırlar. Bu listeler, daimî seçmen kütük-
ı leri ile birlikte, Yüksek Seçim Kurulu tarafın

dan bütün yurt için belli edilecek zaman ve sü
relerde, ilçe seçim kurullarınca incelenir. İlçe. 
seçim kurullarının kararları ile, kütüklerde ge
rekli ilâve ve çıkarmalar yapılır. 

D) Siyasî partiler ve seçmenler, ilgili ol
dukları daimî seçmen kütüklerini inceleyebilir
ler. 

Daimî seçmen kütüklerine kaydolmaları ge
rektiği halde, kaydolmamış seçmenler, açık 
iMmliklerini ve ikametgâhlarını gösterir onanh 
belgelerle bizzat.; yabancı memleketlerde bulu
nan seçmenler de, Türkjye'de ikamet ettikleri 
yeri bildirerek ve açık kim İliklerini gösterir 
onanh belgeleri ekleyerek ikametgâhlarının bu
lunduğu yer daimî seçmen kütükleri bürosuna 
dilekçe ile başvurmadıkları takdirde, ikamet
gâhlarının bulunduğu seçim bölgesi daimî seç
men kütüğüne kaydedilmek üzere, yeni kayde
dilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilir
ler. 

İkametgâhlarını haşıka bir seçim bölgesine 
' nakleden seçmenler, o bölgenin bağlı bulundu
ğu daimî seçmen kütükleri bürosuna açık kim-
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İlklerimi ve ikametgâhlarını gösterir onanlı bel
iğe ile bizzat başvuraibillrlûr. Bunların evvelki 
ikametgâhları, aynı ilçenin başka bir seçim böl-
Ibir ilce ise, keyfiyet derhal o ilçenin daimî seç
men kütüğünden çıkarılacak, yeni ilkamet ettiği 
bölgenin daimî seçmen kütüğü ilâve edileeek-
ler için düzenlenen cetvellere ayrı ayrı dahil 
•edilirler. Eğer, evvelde ilkamet edilen yer, başka 
bir ilçe üse, keyfiyet derhal o ilçenin daimî seç
men kütükleri bürosuna bildirilir ve seçmenin 
.kayıtlı olduğu seçmen kütüğünden çıkarılması 
için düzenlenen cetvele dahil edilmesi istenin*, 
•alınacak cevaba göre de, seçmen, yeni ikamet 
lettiği bölgenin kütüğüne ilâve edilecekler için 
düzenlenen cetvele dahil edilir. 

Bu gibi seçmenleri; daimî seçmen kütükle
rinden çıkarılma veya kütklere ilâvesi ile ye
niden kayıtlarına ilişkin bundan sonraki işlem
ler, (C) fıkrası hükümleri gereğinde yürütülür. 

B A Ş K A Î N — Madde üzerinde görüşmek is
teyen mıyuı milletvekili? Sayın Buklanlı, buyu
runuz. 

AHMET BTILDANLI (Muğla) — Değerli 
arkadaşlarım, Komisyonumuzun dikkatini çek
mek için söz aldım. İkametgâhında bul umduğu 
halde milletvekili seçilen, meselâ, bir seçim böl
gesinden milletvekili seçilen; fakat kanunî ika
metgâhı değil de, vazife dolayısıylc ikametgâ
hını Ankara'ya getiren bir parlamenter, kemdi 
bölgesinde mi kütüğe kaydedilecek, yoksa ge
tirilen maddedeki gibi, yeni ilkametgâhmın bu
lunduğu yerde mi? Meselâ, ben, Muğla seçim 
bölgoisindeyim, kanunî ikametgâhını Muğla'nın 
Milas ilçesidir, beş - on seneden beri Ankara'
da ikamet etmekteyim. Şimdi, Ankara'da kayda 
tabi olacağım, kütüğe gireceğim; Ankara kü
tüğü beni alıp Muğla'ya mı naklettirecek, yok
sa aldığım, el inlideki seçmen kartı bana, kendi 
seçim bölgemde rey kullanma halkkmı tanıya
cak mıdır? Bu hususu öğrenmek için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Araş, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkanım, 
muhterem arkadaşlarım; muhterem arkadaşı
mın konu yapmış olduğu hususun büyük ağırlı
ğı vardır. Cidden, kanunî ikametgâh prensibi 
içerisinde, Milletvekili ve senatör arkadaşlar, 
ancak kanunî ikametgâhlarının bulunduğu yer-
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de oy kullanabileceklerdir. Bu bakımdan, mil
letvekili ve senatörlerin kanunî ikametgâhı An
kara okluğuna göre, ancak burada oy vere/bile
ceklerdir. Bu konuda. Komisyonda görüşme ol
muştur; yalnız, bir teklif gelmemiştir, teklif 
yapılmamıştır. Şayet muhterem arkadaşlarını 
bu hususta teklif verirlerse, o takdirde, Komis
yon olarak, üzerinde mütalâa beyan edeniz. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN —• Saym "Reşit Ülker, buyurunuz. 

KESİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, burada, bu maddede ve diğer madde
lerde, şu esas kabul edilmiş oluyor; iki türlü 
kontrol sistemi var. Birisi, ilân edilen bir gün
de, tıpkı nüfus sayımında olduğu gibi, bütün 
vatandaşlar evde kalacaklar Are gelen yetkililer 
tespit edecekler. Biraz evvel de üzerinde konu
şuldu, iki türlü tespit var; ellerindeki cetvel
ler iki türlü olacak; birisi, orada oturup seç
men niteliğini kazanmış, yaş, ikamet ve saire 
ıgibi, kanunun gösterdiği nitelikleri kazanmış 
olanları bir kısmı da, biraz evvel Asutay arka
daşımın sorduğu, ba?ika, yerde oturanlar, beyan 
'edecekler; «'ben buradayım, bugün, ama asıl 
yerim burası değil» diyecekler; misafir olarak 
gelmiş oraya, veyahut misafir değil oturuyor, 
ama ikametgâhı başka yerde; benim yerim, me
selâ, İstanbul'dur diyecek ve (G) fıkrasına gö
re, biraz evvel okunan maddenin (G) fi ki* atsın a 
göre bu iki türlü cetveller bir araya getirilecek 
ve derhal o baş/ka yerde oturanların cetvelleri 
kemdi ilçe seçim kurullarına gönderilecek. Şim
di, kanaatimce, bir milletvekilinin ki, meselâ 
ben İstanbul Milletvekiliyim, benim ikametgâ
hını orasıdır, arkadaşın ise Medenî Kanuna gö
re yerleşmek niyetinde olduğu yer neresiys'C 
orasıdır. Eğer sayım ben Ankara'da otururken 
yapılmışsa, ben sayım memuruna beyan edece
ğini ve «Benim adım, soyadını ve sairem bunlar, 
ama İstanbul seçmeniyim, benim kütüğümü ora
ya gönderin» diyeceğim ve oraya gönderilecek. 
Bunun dışında bu sayım, tespit, bu kanunun ge-
tai itliği bir yeniliktir. Yani, hiçbir vatandaşın 
dışarda kalmaması için getirilmiştir. 

Bunun yanında her yıl belli aylarda yapı
lan değişiklikler vardır ki, üzerinde durduğu
muz madde budur. Sonradan birtakım değişik
likler olmuşsa, o değişiklikler de bu kanunun 
gösterdiği esaslar içerisinde, her sene o aylar-



M. Mecüissi B : 79 

da yapılabilecektir. Onun için şunu ifade et
mek istiyorum; burada bir değişiklik yapmaya 
pek ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum, Komis
yonun da bu fikre katılacağını umuyorum. İka
metgâh esası kanunla kabul edilmiştir. Zaten 
bu kanunu toptan değiştiren bir şey değildir. 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri haMun-
da Kanunun birkaç maddesi değiştirilmiştir 
teklifimizde. Esas maddeler durmalktadır; ika-
ımetgâilı esası durmaktadır. 

ıBu getirilen maddeler bakımından da bir 
madde değişikliğine lüzum yoktur. Bir millet
vekili veyahut herhangi bir şekilde bu duruma 
uyan bir vatandaşın, - milletvekili, senatör ve 
ya buna benzer durumda olan- eğer, misal ola
rak, Ankara'da geçici olarak oturıvyorsa, uzun 
sene oturması önemli değil, ikametgâhının nere
de olduğu önemlidir ve ikametgâhında oy kul
lanmak istiyorsa, yoklamada, esas yazımda, nü
fus sayımı gibi yapılan yazımda, cetvellere ve 
onun dışında yapılan yoklamalarda bir yanlış 
yazma varsa, seçmen kütüğü bürosuna müraca
at ederek kendi seçim bölgesinde oyunu kullan
ması mümkün olduğu kanı sunda yi m. 

iSaygılarımı sunarı m. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 

BURıIIANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; milletveki
li ve senatör adaylarının, seçim süresince ken
di bölgelerinde bulundukları malumlarınızdır. 
İzmir'de seçim varsa ve ben eğer İzmir'den mil
letvekili adayı isem Ankara'da, bulunmam müm-
•kün değildir, (lerck propagandalarda, gerekse 
oylamanın tetkikinde veya sandıklan gözetle
mede o mahalde kendime ayrıca bir vazife ver
mişimdir; kendi kendime bir vazife vermişim
dir. Bu bakımdan Ankara'da ikamet et,niş ol
mama rağmen seçim zamanı İzmir'de bulunaca
ğım ve binaenaleyh oy kullanmak hakkım ol
mayacak. Ne olacaktır? Ankara'ya geleceğim; 
müntesibi olduğum partinin oy kaybetmemesi
ni sağlamak için Ankara'ya gelmek zorunlulu
ğum vardır. Ama ne olacaktır? Bölgemle ilgim 
'kesilmiş olacaktır. Bu, âdil bir hüküm değil
dir. 

Eğer "Komisyon münasip bulursa şöyle bir 
öneride bulunmak istiyorum; 35 nci maddenin 
son fıkrasına «'Milletvekili veya senatörler se
çim bölgelerinde, seçim kurullarından oy kul-
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lanacağı sandığı belirtir bir belge almaları so
nucu gösterilen sandıkta oylarını kullanırlar.» 
seklinde bir ibarenin eklenmesini teklif edece
ğim. Yani İzmir'deyken beni, partim, Ödemiş'e, 
Tire'ye veya Bergama'ya seçimi izlemek üzere 
vazifelcndirmişse, ben o seçim günü Bergama'
dayım, Ödamiş'teyim, Tire'deyim. Milletvekili 
adayı okluğumu, o mahallin seçim çevresine, 
ilçe kuruluna, arz ettikten sonra oyumu bura-
ra kullanacağım diye bir talepte bulunmalı
yım, ilçe seçim kurulu bana «İzmir Milletvekili 
adayı Burhanettin Asutay Tire'nin 14 numara
lı sandığında oy kullanacaktır» diye bir belge 
vermelidir'. O belgeyi aldıktan sonra, gidip 
başkana o belgeyi vermeliyim ve o sandıkta 
oyumu kullanmalıyım!. Milletvekili ve senatör 
arkadaşlarımız, mahallinde, aday olduğu mahal
de seçimleri kontrol etmek, takibetmek, parti 
ve kendi faaliyetlerini yeterli derecede değer
lendirmek imkânını ancak böyle bulabilirler. 

Komisyon bu fikre uyar veya uymaz;' de
ğerli arkadaşlarımın daha değerli bir görüşleri 
vardır, ama bu hükmü behemahal kanuna koy
malıyız. Asgarî olarak, seçim hakkında 900''e 
yakın arkadaşımız mahrum kalmış olur. 

Keyfiyeti arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın üye?... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa. 
35 nci maddenin sonuna aşağıdaki hükmün 

ilâvesini arz ederim. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

Milletvekili ve senatör, Ankara'da ikamet 
etseler bile kendi seçim bölgelerindeki kanunî 
ikametgâhlarında seçim kütüğüne kaydolunur
lar. 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun teklifinin 35 nci 

maddesine aşağıdaki hükmün eklenmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

Milletvekili ve senatörler seçim bölgelerin
de seçim kurullarından oy kullanacağı sandığı 
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belirtir bir belge almaları sonucu o sandıkta 
oy kullanırlar. 

ıSaym Meclis Başkanlığına 
•Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kü

tükleri hakkındaki kanun tasarısının 85 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

- Saygılarımla. 
Tunceli 

Kenan Aral 

Yaylalarda bulunan vatandaşlar oylarını bu
lundukları yerlerde kurulan seçim sandığında 
oylarını kullanabilirler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim... 
•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
verilen bu önergelerin ışığı altında maddeyi 
yeniden tetkik edip, yeniden tanzim edebilmek 
için önergelerin, madde ile, birlikte komisyo
numuza gönderilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresinin te
hirini mi istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Evet, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı, ve
rilmiş olan önergelerin daha iyi tetkik edilebil
mesi için, bu maddenin müzakeresinin tehirini 
ve önergelerin de kendilerine verilmesini istiyor
lar. 

Tehiri hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka-
hııl edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

36 neı maddeyi okutuyorum. 
'Siyasî partilerin müşailıit bulundurması. 
Madde 36. — Seçmenlerin sayım ve yazı

mında, kütüklerin denetlenmesinde, ve evvelce 
kütüklere yazılmamış bulunan seğmenlerin ye
niden yazım işlemlerinin yapılmasında siyasî 
partiler, her seçim bölgesi için, sayım ve yazma 
ve denetleme işiyle görevli kimselerin yanın
da birer müşahit bulundurabilirler. 

Bu amaçla, ilçe seçim kurulu başkam, siyasî 
paı'tilerin ilçe başkanlıklarına, işlemlerin baş
lamasından önce, yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, 
her seçim bölgesinin kütük sayım ve yazım vc-
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ya denetimine memur edilenlerin ad ve soyad
ları ile adresleri ve işe başlayacakları yer, gün 
ve saat ^bildirilir. 

Siyasî partiler atadıkları temsilcilerini ve 
bölgelerini ilçe seçim kurulu başkanlıklarına lis
te halinde bildirirler. 

Siyasî partilerce atanan temsilciler, parti il 
veya ilçe başkanlarından aldıkları belge ile müşa-
hitlik görevini yaparlar. 

Kütüklerin ilk sayım ve yazımı ile görevlen
dirilenler ve siyasî parti müşahitleri görev yap
tıkları bölgede sayılıp yazılabilirler. Ancak, bu 
hüküm kendilerinin daha önce yazılmamış bu
lunmaları halinde uygulanır ve cetvelin en so
nuna yazılarak sayım ve yazımı yapan görevli 
ve partili müşahitler tarafından imzalanır. 

Daimî seçmen kütükleri 'bürosu, 'bu şekilde 
ve görevleri sebebiyle başka bölgede yazılmış 
olanları, ikametgâhlarının bulunduğu kendi böl
gelerine kayıt işlemlerini kendiliklerinden ya
parla,]'. 

BAŞKAN — 36 neı madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili1?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kahul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Günlük çalışmaların tespiti : 

Madde 37. — Kütüklerin denetlenmesine, 
sandık seçmen listelerinin yazım Ve düzenlen
mesine memur edilen kimseler, her günlük ça
lışmalarının sonucunu bir tutanakla tespit eder
ler. 

Denetleme ve yazım işlerine, siyasî parti mü
şahitleri de katılmış ise, tutanak bu müşahitlere 
de imzalatılır... 

BAŞKAN •— 37 nci madde üzerinde ko
nuşmak isteyen sayın milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cetvellerin teslimi, birleştirilmesi, daktilo 
edilmesi, kontrol ve onaylama işlemleri : 

Madde 38. — Daimî seçmen kütükleri büro-
larınea teslim alınan cetvellere göre, derlenip 
düzenlenen kütüklerin, usulüne uygun ve--ek
siksiz hazırlanıp hazırlanmadığı, kroki ve bina
lar cetveli ve başka araçlardan faydalanılarak, 
ilçe seçim kurulu başkanları tarafından denetle
nir veya bu denetlemeyi, ilçe seçim kurulu baş-
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kanları kendi sorumlulukları altında yaptırır
lar. 

İlçe seçim kurulu başkanları, kontrol işlem
leri bitirilip eksikleri tamamlandıktan sonra, 
daimî seçmen kütüklerini daktilo ile yeteri ka
dar nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı 
mühürleyip paraf veya imzaladıktan sonra, 
kütüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, 
kütüklerin asıl ve nüshaları sonuna yazıp onay
lar. 

(Kütük nüshalarının çoğaltılmasında çalışan 
görevliler, günlük çalışmalarının sonucunu bir 
tutanakla tespit ve o gün yazılan kütük nüsha
larının altını imza ederler. 

İlçe seçim kurulu başkanı, kütüklerin aslı 
ile bir nüshasını daimî seçmen kütükleri büro
sunda saklatır, bir nüshasını ilçe seçim kurulu
na verir, diğer nüshalarını da, ilçe seçim kuru
luna katılnıa hakkını kazanmış siyasî partilere, 
alındı bel'gesi karşılığında verir. 

İlçe seçim kurulu başkanları, 35 nci madde 
gereğince yapılan düzeltme ve ilâve işlemlerin
den sonra da, bu maddede öngörülen işlemleri 
yapar ve.yaptırır. Siyasî partilere verilmiş kü
tük nüshaları da, istekleri üzerine son şekline 
göre düzeltilir: 

'BAŞKAN — Madde 38 üzerinde görüşmek 
isteyen sayın milletvekili!.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka/bul bu
yuranlar... Kafoul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Daimî seçmen kütüğünün sandık seçmen lis
telerine b-ölünmesi : 

Madde 39. — İlçe seçim kurulu, yukarki 
madde gereğince kendisine verilen kütük nüs
hası üzerinden, 5 ve 30 ncu maddelerdeki esas
ları gözönünde tutarak, o ilçede yapılacak se
çimler için, oy verme gününden önce,1 Yüksek 
Seçim Kurulunca belli edilecek süre ve zaman 
içerisinde, sandık bölgelerini tespit eder ve seç
menleri, kütükteki teselsüle ve seçmen sıra nu
marasına göre sandık seçmen listelerine ayırır. 
Bu listeler de her seçmen için, cadde veya soka
ğın adı, bina kapı numarası, apartman daire 
numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı 
ve soyadı, babasının adı, doğum yeri, doğum ta
rihi ve imzası yazılabilecek şekilde düzenlenir. 
Yaylaların sandık bölgesi olarak kabulü gerekip 
gerekmeyeceği, 5 nci madde hükmü gözönünde 
tutularak karara bağlanır. İlçe seçim kurulu 

başkanı, bu suretle yeter sayıda hazırlanan san
dık seçmen listesinin her sayfasını ayrı ayrı 
mühürleyip, paraf veya imzaladıktan sonra, lis
tenin kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını sonu
na yazarak onaylar. 

BAŞKAN —. Madde üzerinde.. 
BUIUıANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ko

alisyondan bir soru soracağım. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Bende söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evvelâ Sayın Buldanlı görüş

sün, sonra sorunuzu tevcih edersiniz Sayın Asu-
tay. 

Buyurunuz Sayın Bundanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; bu madde, seçmen
lerin sandıklarda tanzimini gösteren bir madde
dir. Hangi mahaldeki seçmenler hangi sandığa 
rey verecek ve reyi nerede kullanacak; o husu
su ihtiva etmektedir. Bugüne kadar seçimlerde 
görülen şikâyetlerin en büyüğü, seçimlere iştira
kin az oluşu, işte bu maddenin tedvinindeki nok
sanlık dolayısiyledir. Yani, (A) semtandeki bir 
vatandaşa kendine en yakın bir sandıkta rey 
kullandırmak dururken, herhangi bir maksatla, 
(kasıt aramayalım) sehivle veya düşüncesizlikle 
o seçmene en uzak bölge neresiyse orada oy kul
landırılmaktadır. Bu suretle vatandaş, evvelâ 
mevsim dolayısıyle, yağış yağmur varsa, kendi
sini herhangi bir mecburiyete sürüklemiyor. Do
layısıyle bu hizmeti yapmamakta ve seçim gibi, 
seçilme gibi, seçme gibi bir hakkı kullanmamak
tadır. Onun için bu maddenin içine; «Mutlaka 
her seçim sandığı, seçmene en yakın yerde kıı-
rulur.»ibaresini koymak lâzımgelir. Yani, se
çime iştiraki temin için, seçmenlerin, en yakın 
sandık neresiyse orada oyunu kullanmasını te
min edecek bir hüküm getirmek lâzımdır. 

Bilmiyorum Sayın Komisyon ne düşünüyor? 
Ben bu maddeye baktım bu şekilde bir hüküm 
yok. Gene her sokak, her mahalle, her semt 
için bir liste yapılacak; ama listedeki isimler 
muhtelif şeraitlerden olabilir. Meselâ; (A) ma
hallesi, (B) mahallesi, (C) mahallesi vatandaş
larına (Z) semtinde bir yerde rey kullandırıla
bilir, uzak olabilir, ters düşebilir; bu sebeple de 
iştirak düşebilir. Bu hususa mâni olmak için, 
mutlaka seçim sandığının vatandaşa en yakın 
yerde bulundurulması hususunun temini lâzım
dır. 
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Bu hususta bir önerge hazırlıyorum; eğer, 
Komisyon da kabul ederse, takrire iltifatlarınızı 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, soru efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 

Başkan, sandıkta vazifeli olan arkadaşlarımız 
için, 94 neü maddede gösterildiği şekilde, seçim 
sonrası aynı sandıkta oy kullanma hakları var
dır deniyor. Bu maddeyle 94 ncü maddeden ge
tirilen hüküm aynen intibak ediyor mu ? Bu hu
susu Komisyondan istirham ediyorum. 

.BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT

TİN ARAŞ (Erzurum) — Anlayamadım efen
dim ; lütfen tekrar etsinler. 

BAŞKAN —• Sorunuzu bir daha tekrar eder 
misiniz efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen
dim, sandıkta vazifeli olan sandık başındaki ku
rulda vazifeli olan arkadaşlarımız 17,00'den son
ra oy kullanır diyor 94 ncü madde. 

BAŞKAN — Kendi sandıklarında?.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Rey 

sandıklarında. Binaenaleyh, bu maddedeki lis
tede yer almamış olmasına rağmen, 94 ncü mad
dedeki hüküm burada da geçerli midir? Onu 
sormak istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkan, bura
da tanzim edilen cetveller, bunların birleştiril
mesi ve kontrolü var. Oy verme işlemi ile ilgili 
olan 94 ncü madde ile bunun bir ilgisi yoktur. 
Bunu bir arada mütalâa etmemek lâzımgelir. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Geçici Komisyon Başkanı, 94 ncü mad

de ile bu maddenin bir ilgisi olmadığını ifade 
ediyorlar. 

Sayın Buldanlı... ' 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, Komisyon istiyorsa vereceğim önergeyi, 
yoksa vermeyeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Buldanlı'nm 
beyanı üzerine bir izahatta bulunmayı arzu eder
ler mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN ARAŞ' (Erzurum) — Efendim, önergele
rini bir görelim. 

BAŞKAN — Kendileri, en yakın sandıkta oy 
kullanılması fikrini savundular; en yakın san
dıkta. . 

I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT-
x'lN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkanım arz 

I edeyim. 

Zaten bu husus müdebbir seçim kurullarının 
işidir. Bunu zaten kendi bölgelerinde hallede
ceklerdir. Bunun bir kanun maddesi haline ge-

I tirilmesi, kanun tekniği bakımından, Komisyo-
I numuzca uygun mütalâa edilmemektedir. Arz 

ederim. 
BAŞKAN — Evet. 

I Sayın Buldanlı, Komisyonun izahatı; biza-
I tihi seçim kurulları bu görevi ifa etmekle mü

kelleftirler ; bu sebeple maddede böyle bir metin 
tedvini uygun görülmemiştir, şeklindedir. 

Bu izahat sizi tatmin etti mi efendim? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Önerge-
I mi gönderiyorum öyleyse. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, bundan e\ 
I velki birleşimlerden birinde Başkanlığın öneı 
I p;e beklemeyeceğini bir kere ikaz ettim cfeı. 
I dim; çok rica edeceğim. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Pek, 
I Başkan, haklısınız. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa, 
ym milletvekili var mı efendim?.. Yok. 

I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'Sandık seçmen listelerinin asılması, 
Madde 41. •— Sandık seçmen listeleri, Ya

sama Meclisleri ve mahallî idareler için yapı
lacak her seçimde, oy verme gününden önce 
en geç 35 nci gün aidolduk'ları mahalle veya 
köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabi
leceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları ta
rih ve yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı san
dık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte. 
mahallî gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve 
usullerle ilâm edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelerde 
asıldığı ilânın ne suretle yapıldığı, ilçe secim 
kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kim
selerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin 
askıdan indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla 
tespit edilir. Bu tutanaklar ilce kurulu başkanı 

I 'tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 
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BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN AS UTAY (İzmir) — Sa
yın Başkanım, bir anlaşmamazlık var gibime 
geldi, onun için arz ediyorum : 

41 nci maddenin ikinci satırında, «... oy 
verme gününden önce en geç 35 nci gün ai-
doldukları mahalle... » diyor. En geç 35 nci 
gün bir mâna ifade etmez. Acaba, en geç 35 
gün .evvel mi demek istiyor Komisyon?... En 
geç 35 gün evvel, yahut 35 nci gün olması, «en 
geç» ibaresinin çıkması lâzımdır. Bu noktada 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ SABA
HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Efendim, oy 
verme gününden önceki 35 nci gün. 

BAŞKAN — Yani 40 nci gün de asabilir, 
45 nci gün de asabilir; fakat mutlaka 35 o;ım 
önce asılmış olması lâzımdır, diyor; anlamı 
bu. Yani oy verme gününden 35 gün evvel as
mış olması lâzımdır, diyor. Kısıtlamıyor; 40' 
gün de ola.bilir, 50 günde olabilir. 

41 nci madde üzerinde başkaca görüşmek 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... -tmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi. 

Madde 46. — Askı süresi sona erdikten 
veya itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu 
kararlara göre yapılan işlemler tamamlandık
tan ve gerekli düzeltmeler kütüklere ve bun
lara uygun olarak sandık seçmen listelerinde 
yapıldıktan sonra, sandık seçmen listeleri kc-
sinleşir. 

Sandık seçmen listeleri kesinleştiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde yapılacak diğer bir seçim 
için yeniden sandık seçmen listesi düzenlen
mez. 

Düzeltme işlemleri 39 ncıı maddede olduğu 
gibi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
onaylanır. Düzeltme olmamış ise bu husus 
sandık seçmen listelerinin sonuna kaydolunur. 

Siyasî partilere verilmiş olan sandık seç
men listeleri de, son şekline göre düzeltilir. 

Sandık seçmen listelerinin, kesinleşmeye iliş
kin süreler saklı kalmak üzere, en geç oy 
verme gününden önceki 20 nci gün akşamına 

kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şart
tır. 

Kesinleşen sandık seçmen listeleri üzerinde, 
yapılacak hangi seçim için askıya çıkarıl
mışsa, o seçime ait işlemlerin bitmesine kadar 
hiçbir değişiklik yapılamaz. 

Ancak, sandık seçmen listelerinin, taallûk 
ettiği seçim için kesinleşmesinden sonra ve oy 
verme gününden- önceki 10 ncu gün saat 
17,00ye kadar, resmî görev yerinin değişti
rilmesi sebebiyle ikcmetgâhmı başka bir il
çeye nakil etmiş bulunan ve evvelce kayıtlı 
bulunduğu yerde oy veremeyecek olan seçmen
lerin bulundukları mahal, ilçe seçim kurulu 
başkanlığına kindik görev belgeleri ile baş
vurmaları halinde; ilçe seçim kurulu başkanı 
yapılan müracaatı derhal ve telle seçmenin ev
velce kütüğüne kayıtlı olduğu yer ilçe se
çim kurulu başkanına bildirir ve orada kul-
lanma.vacak olan seçmenin kayıtlı bulunduğu 
kütük ve sandık seçmen listesinde kaydının si
linmesini ve bu cihetin bildirilmesini ister, telle 
gelecek cevap üzerine de, ittihaz edeceği kesin 
kararla, sekmeni yer daimî seçmen kütü
ğüne ve sandık seçmen listesine ilâve eder. 

Bu şekilde daimî seçmen kütüğüne ve san
dık seçmen listesine ilâve edilen seçmene, ev
velce seçmen kartı verilmişse, bu kart iptal 
edilerek yeni seçmen kartı verilir ve seçmen, 
listesine dahil edildiği sandıkta oyunu kulla
nabilir. 

Yukarda belirtilen tarzda , daimî seçmen 
kütüklerine ve sandık seçmen listelerine yapı
lan ilâve kayıt işlemlerinden sonra ilçe seçim 
kurulu başkanı, daimî seçmen kütüğüne ve 
sandık seçmen listesine gerekli meşruhatı ve
rir ve 39 ncu maddede olduğu gibi, mühürleme, 
imzalama ve onaylama işlemlerini yapar. Ayrıca 
siyasî partilere verilmiş olan sandık seçmen lis
telerini de son şekline göre düzeltir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Madde 48 : 
Seçmen kartlarının dağıtılması; 
Madde 4S. — Seçmen kartları, sandık seç

men listelerinin kesinleşmesinden itibaren, ilçe 
seçim kurulu başkanları tarafından hazırlattı-
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rılır ve belediye hudutları içinde ikamet eden 
seçmenlerin adreslerine posta ile taahhütlü 
olarak gönderilir, belediye hudutları dışında 
ikamet eden seçmenlere ait kartlar da, bunları 
dağıtmakla görevlendirilecek olanlara alındı 
belgesi karşılığ nda verilir. 

Akındı belgesi ve posta ilmühaberleri, ilçe 
seçim kurulu başkanlarınca sıra numarasına 
göre bir dosyada saklanır. 

İlçe seçim kurulu başkanları, seçmen kart
larını ev ev dolaşılarak dağıtılmasını sağla
mak zorundadırlar. Seçmen kartlarının hazır
lanmasında ve dağıtılmasında, ilçe seçim ku
rulu başkanları 33 ncü maddede yazılı yetkiyi 
kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmayan 
kartları ilgililer bizzat müracaat ederek alabi
lirler. 

Oy verme gününden üç gün öncesine ka
dar, dağıtılmayan veya alınmayan kartlar, ilçe 
seçim kurulu başkanına listesi ile birlikte geri 
verilir. Bu listeler sandık seçimi kurulu baş
kanına verilinceye kadar, ilçe seçim kuru
lunda uygun bir yere asılır. Bu kartlar oy 
verme gününde sahipleri tarafından istendiği 
takdirde verilmek üzere, listesi ile birlikte san
dık kurulu başkanlarına teslim olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Yok. 

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

Madde 110 : 
Kimlerin itiraz edebileceği; 
Madde 110. — Bu kanunda gösterilen ku

rulların veya kurul başkanlarının kesin olma
yan kararlanma karşı, seçme yeterliğine sa
hip yurtaşlar, siyasî partiler veya bunların 
tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin baş
kanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar 
ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri ile milletve
killeri itiraz edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

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

Madde : 140 : 
Seçmen kütükleri hazırlıklarına ilişkin suçlar 
Madde 140. — Seçmen kütüklerinin dü

zenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, 

binalar ilçe seçim kurulu başkanınca bildi
rilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler 
veya kroki ve binalar cetvellerini seçmen kü
tüklerinin düzenlenmesine elverişli bir şekilde 
yapmayanlar hakkında, fiillerinin mahiyetine 
ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güçlük
lerin derecesine göre, T. C!. K. nun 240 ncı ve 
230 ncu maddelerinde yazılı cezalar altında bir
den üçte bire kadar artırılarak hükraolunur. 

Sayım, yazım ve denetim işlemleri sıra
sında, belli edilen esaslara aykırı harekette 
bulunanlarla, sorulara cevap vermeyenler veya 
bilerek aykırı cevap verenler yahut ilk sayım 
ve yazım gününde, ilân edilecek süreden önce 
bulundukları yeri terk edenler hakkında, 
fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç 
teşkil etmediği takdirde 250 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Buyurun Sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN ASIJTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, .Sayın milletvekilleri; 140 ncı mad
denin 2 nci paragrafında bendenizi tereddüte 
düşüren bir hüküm var. Bu fıkra diyor ki : (bi
rinci satırı okumuyorum) «... sorulara cevap 
vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap 
verenler yahut ilk sayım ve yazım gününde, 
ilân edilecek süreden önce bulundukları yeri 
terk edenler » 

Şimdi, sayım ve yazım günü ilân edilmiş
tir. Fakat, akşam saat 5'ten evvel, - ki saat 5'te 
sokağa çıkma yasağı koyuyoruz bundan evvel
ki maddede - fevkalâde bir ahval olmuştur, va
tandaşımızın gece saat 12'de başka bir yere git
mek zorunluğu doğmuştur; saat 12 otobüsü ile, 
yanım otobüsü ile, bir otobüsü ile veya hususi 
vasıtası ile başka bir yere gitmek. zorunluğu 
doğmuştur. Fevkalâde bir ahval olmuştur; bir 
hastası olmuştur, herhangi bir suretle diğer bir 
diğer bir yere gitme mecburiyeti doğmuştur. 
Bu arkadaşlar için de bir cezaî hüküm getiriyo
ruz. Yani böylece, seçimin yazım ve ilânı yapıl
dığı tarihten başlamak suretiyle, sokağa çıkma 
yasağının dışında, iseyahat hürriyetini tahdit 
>eden bir hüküm getiriyoruz. 

!Saat 5'ten itibaren sokağa çıkma yasağı var
dır Ona riayet edecektir. Ondan sonra, fevkalâ
de bir ahvâlde, başka bir yere gitmek için, ait 
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olduğu merciden müsaade alacaktır; ama va
tandaşın, saat 10 da, 11'de başka bir yere git
mek zorunluğu doğdu... Bu madde, bu arkadaş
lara bir cezayı tevlit eder mahiyette midir? Bu 
hususta komisyon bir açıklaıma yaparsa, bu hu
sus zapta geçerse, cezayı tahfif 'edebilecek veya 
kaldırabilecek bir hükmü şimdiden elde etmiş 
oluruz. 

Komisyondan bu hususu aydınlatmasını arz 
ve rica ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Araş, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN ARAŞ (Erzurum) — İSaym Başka
nım, acaiba sayın Asutay'm sormuş olduğu saat, 
sabah saat 10,00 - '11,00 midir, yoksa akşam 
20,ICO - 21,00 midir 

BAŞKAN — Evet.... 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, sokağa çıkma yasağından evvelki 
saat, meselâ gece saat 12,00'de yani bir gün ev
velinin l'inde. Meselâ Sayın Başkanım, bugün 
ayın 21'idir veya 22'sidir, saat gece Ol.OÖ'de 
başka bir yere gitmek zorunluğu çıktı. Ee, o 
zaman da ilân edilmiştir ayın 21'inde bu sayım 
işi -olacaktır diye.. Böyle zorunlu olarak başka 
ibir yere giderse, bu giden kişi için do bir ceza.. 

BAŞKAN — Yâni sayım gününe takaddüm 
ıeden gece diyorsunuz?. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Evet, o gece. 

BAŞKAN — Takaddüm eden gece. Buyu
runuz İSaym Komisyon Başkanı, arzu ederseniz 
yerinizden de ifade edebilirsiniz, zabıt çıkar 
duyuyor. 

'GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN ARAŞ (Erzurum) — Yerimden arz 
edeyim efendim. 

İSaym Balkan, kanun sabah saat 05,00'ten 
akşam 17,00'ye (kadar bu tahdidi koymuştur. 
Bunun dışındaki hususlarda kanuna hüküm ge
tirmeye lüzum yoktur. Esasen tatbikatı vardır, 
Yüksek 'Seçim Kurulu bu hususta kendisine dü
şen vazifeyi yapacaktır. Sabah saat 05,00'ten 
aikşajm 17,'00'ye kadar bu tahdit konmuştur. Bu 
hususta 34 ncü madde de safahat vardır. 

BAŞKAN — Yani sabah saat '05,00 ile ak
şam 17,00 diyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, zabıtlara geçmiştir, teşekkür ede
rim. 

— 277 

21 . 3 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz is
teyen?... 

Sayın Özgüner, buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; seçmen kütükleri ha
zırlıklarına ilişkin suçlar, bir ölçüde, bu seçim
lerin ağırlığını teşkil eden, seçimlerin başlan
gıç tarihinden sandığın açıldığı veya kazanan 
adayların ilân edildiği tarihe kadar geçen za
man içerisindeki bütün fiillerde suç ağırlığını 
teşkil edecek nitelikteki suçlardır. 

Şimdi durum böyle olduğu halde, Türk Ce
za Kanununun 240 ve 230 ncu maddelerini na
zarı itibara alıp, bunlarda 1/3'den 1/6'ya ka
dar bir artırma yapılmayı öngörüyor bu madde. 

Simdi arkadaşlarım, yeni getirilen bu mad
dedeki bu ceza miktarının, şüphesiz suçun ağır
lığına paralel ölçüde olmasını iddia ederken, 
bir hukukçu olarak, cezaların ağırlaştırılması
na taraftar olduğumu yadırgamayın Ancak, 
suç - ceza eşitliği esas alınacak olursa, suçun 
ağırlığı ölçüsünde ceza koymak kanun vazımın 
görevidir. Ee.. şimdi arkadaşlarım, birkaç ay
dan ibarettir Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerin öngördüğü cezaların mikta
rı ki, bunun asgari haddi, azamî haddi bahis 
konusu olabilir. Şüphesiz bilinmektedir ki, son 
'içtihatlar gereğince, asgarî hal, gerçi sanığın 
hakkı idi eskiden, şimdi değil; tavana kadar 
çıkabilir hâkim ve mucip sebep de göstermeye-
bilir; ama, hâkimin takdiri asgaride de karar 
kılabilir. Asgarî miktarı nazarı itibara alırsak, 
bu seçimin başından sonuna kadar, başladığı ta
rihten bittiğinin ilân edildiği, kazanan adayla
rın ilân edildiği tarihe kadar geçen süre içeri
sinde işlenecek suçlar içerisinde en ağırı, şüp
hesiz, benim kanıma göre, seçmen kütüklerinin 
hazırlanışında gösterilen büyük lâkaydi, kasıt 
ve bundan doğacak ve neticeleri ağır olabilecek 
seçim suçlarıdır. Ee, şimdi böylesine ağır bir 
sucun cezası bu ölçüde hafife alınmamalıydı. 
Mademki, bir değişiklik yapıyoruz, eski metne 
sadık kalarak bir ilâve ile yetinmemek gerekir. 
Bu kanunun 'eski metni esas alındığı tarihteki 
seçmen kütüklerinin seçimdeki ağırlığı ile bu
gün anlaşılmış olan gerçek ağırlığı 'bir tutula
maz arkadaşlarım. Bunun böylece nazarı itibara 
alınarak, gerekirse Komisyonca geri alınmak 
suretiyle, suçun ağırlığı ölçüsünde hi'r ceza ağır-
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lığının getirilmesinin ve böylece tedvin edilme
sinin öngörülmesini diler, saygılar sunarım. 

REŞİT ÜLKER, (İstanbul) — Söz istiyo
rum $aym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu 140 ncı maddede eski kanunun 
140 ncı maddesi esas alınmış, bu yeni yapılan 
sayım ve yazım ve denetim., yeni getirilen mü
esseselerdir, onlara ait olmak üzere 2 nei fıkra 
ilâve edilmiştir. Şöyle oluyor : 

Halen yürürlüktekmi okuyorum. 
Madde 140. — Seğmen kütüklerimin düzen

lenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, bi
nalar cetvelini ilçe seçim kurulu başkanınca 
bildirilen süre içinde düzenleyerek vermeyen
ler veya kroki ve binalar cetvellerini seçmen 
kütüklerinin düzenlemmesine elverişli bir şekil-
da yapmayanlar hakkında fiillerinin mahiyeti
ne ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güç
lüklerin derecesine göre Türk Ceza Kanununun 
240 ncı ve 230 ncu maddelerinde yazılı ceza
lar altında birden üçte bire kadar artırılarak 
hükmedilir. 

Burada da aynı esas getirilmiştir. 
Şimdi, bunun yanında gerçekten yalnız bu 

-madde olsa, seçmen kütüklerinin hazırlıkları
na ilişkin suçlar bunlar, gerçekten daha ağır 
fiiller var. Meselâ 141 nei madde seçmen kütük
lerinin düzenlenmesine ilişkin suçlar var: Me
selâ 3 aydan 2 yıla 'kadar hapis, 1 nei fıkra
sında, 6 aya kadar hapis 2 nei fıkrasında; 6 ay
dan 2 seneye kadar hapis 3 ncü fıkrasında; ay
rıntılara girmiyorum. 

142 nei maddede kütük düzenlemekle görev
li olanların suçları var. Bunların da 6 aya ka
dar hapis, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası 
var. 

143 ncü maddede seçme yeterliği olmayan
ların seçmen kütüklerine kaydı suçu var. Bu 
da 3 aydan 1 seneye ıkadar hapis. Cebir, şiddet 
kullanılırsa, tehdit veya nüfuz veya tesir icra 
edilirse 1 seneden 5 seneye kadar hapis. 

Birden fazla seçmen kütüğüne kayıt 144 
ncü maddede var. Burada da 1 seneye kadar 
hapis cezasıyle cezalandırılır bu fiilî işleyenler 
yani, bir seçmeni birden fazla kütüğe yazarsa.. 
Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar bu işlerle gö
revlendirilenler tarafından işlenirse 6 aydan 
2 yıla kadar hapis. 
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Böylece muhtelif kademelere ayrılmış bir 
şekilde değerli arkadaşımın istediği gibi ağır 
cezalar diğer maddelerde vardır. Biz teklifi 
getirirken bunu gözönünde bulundurarak, 140 
ncı maddeye yalnızca sayım ve yazım ve dene
tim işleri yeni bir unsur olarak girdiğinden 
id olayı bu fiiller 'cezasız ıkalmasm diye bu fıkra 
getirilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö

rüşmek isteyen sayın .milletvekili? Yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 'edenler... 
Kabul etmeyenler. Kabul 'edilmiştir. 

Yüksek ISeçim Kurulunca yapılacak işlem
ler : 

Ek madde 1. — Yüksek ISeejim Kurulu tara
fından, Türkiye Radyoları vasıtasıyle, haber 
yayınları saatinde veya başka uygun saatlerde 
yayımlanacak 'bildirilerle; vatandaşın ilgisi 
uyandırılmak ve kendisine seçmen olmanın gö
rev ve yetkileri hatırlatılmak suretiyle; daimî 
seçmen kütüklerinin düzenlenmesi, ilk sayım ve 
yazım işlerinin yapılması, yeniden yapılacak 
yazım işlemleri, denetlemeler, sandık seçmen 
listelerinin düzenlenmesi, askıya, çıkarılması ve 
askından indirilmesi, itiraz ve ilâve kayıt işlem
lerinin ne sekilide yapılacağı, seçmen kartları
nın dağıtılması ve oy verme konusunda yapıl a-
ca'k işlemler, sair lüzum 'görülen hususlarla bir
likte, süreler de belirtilerek duyurulur. 

Ayrıca, il ve ilçe seçim kurulları tarafından 
ialışılmış yayın araçları ile, halkın ilgisini 
uyandıracak aynı nitelikteki bildirilerle key
fiyet ilân olunur. 

Yüksek 'Seçim Kurulunun ve il seçim kurul
larının hu konudaki her türlü bildirilerinden 
Türkiye Radyolarınca ücret alınmaz. 

Her seçmenin, kütüklere ve bunlara uygun 
olarak sandık seçmen listelerine eksiksiz geç
mesi, seçmen kartlarının dağtılm asının tam yapıl
ması ilkesine uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulu, 
her konuda yapılacak işlemleri, yayımlayacağı 
genelgelerle gösterir. İl ve ilçe seçim kurulu 
başkanları da, bu 'ilke ve Yüksek Beçiım Kuru
lunun genelgeleri doğrultusunda, bölgelerinde
ki görevlilerin 'eğitimini ve görevlerini yapma
larını sağlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yak. Maddeyi oyları-
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nı^a arz 'ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nei maddeyi tekrar okutuyorum. 
(35 nei 'madde tekrar okundu.) 
Komisyon maddeyi yeniden tedvin 'etme

miştir, eski madde üzerinde müzakereye devamı 
ediyoruz. Verilmiş bulunan önergeleri" okut
tum. Tekrar ayrı ayrı okutup, oylarınıza arz 
edeceğim. 

Sayın Kenan Aral, evvelce vermiş 'oldukları 
önergeyi geri alıyorlar. Yeni önergesini en son 
'muameleye koyacağım. Diğer önergeler okun
muştu, tekrar okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
35 nei 'maddenin sonuna aşağıdaki hükmün 

ilâvesini arz ederim. 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

Parlâmento mensupları, Ankara'da ikamet 
etseler bile kendi seçim bölgelelerindeki /kanu
nî ikametgâhları seçim 'kütüğüne kaydolunur
lar. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI iSABAHAT-

ARAS (Erzurum) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN - - Buyurunuz efendim. Katılma 

veya 'katılmama gerekçesini izah etmek üzere. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT-

ARAS (Erzurum) — 'Sayın Başkanım, muhte
rem arkadaşlarım; konu enine boyuma görü
şüldü. Şimdi 298 sayılı Kanunun 94 ncü mad
desini ıttılaınıza arz da fayda 'mülâhaza etmek
teyim : 

94 ncü maddenin 2 nei fıkrası şöyle diyor; 
«JSeçim çevresinde oy vermeye yetkili aday ve 
müşahitler, seçmen kartını göstermek şartiyle, 
hazır bulundukları sandıkta saat onyedidem 
sonra ay verebilirler.» 

Şimdi 'muhterem arkadaşlarım, sayın Ba
kamdan tatbikat ne şelkilde oluyor şeklinde sor
duğum bir suale aldığım cevap; «Adaylar; mil
letvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri, se
cim çevrelerinde oy kullanabilirler» şeklinde
dir. Tatbikat öyle imiş efendim, sayın Bakanın 
ifade buyurduğuna göre. Böyle olunca, bu şe
kildeki ilâveye lüzum yoktur kanaatindeyiz. 

Saygılarımla arz ederim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oyluyoruz efendim. 
AHMET BÜLDANLI (Muğla) — Önergem 

üzerinde efendini. 
BAŞKAN — Ha... Sayın komisyon bu se

beple, katılmıyorsunuz öyle mi 'efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT

TİN ARAŞ (Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Katılmıyorlar, kısaca önerge

nizi izah etmek için, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlarım, komisyon başkanını dinle
dik. iSayın Bakandan 'müntakiden bize arz et
tiği bilgilere göre; «Adaylar seçim kartlarını 
göstermek suretiyle, seçim çevrelerinde oy kul
lanabilir hükümü vardır» deniyor. 

Maalesef yoktur. O hüküm tatbik edilme-
meıktedir. Nitekim ben, seçim kartımı Ankara' 
dan aldığım için. Muğla çevresinde rey kulla
namadım, kullandırtmadılar. Tatbikat böyle 
yapılıyor. O bakımdan, benim ittılâınıza arz 
ettiğim, hüküm bu maddeye konulması şartı var
dır. Gene konulmayacaktır. Düşününüz ki, 900, 
1 000'e yakın parlamenter rey kullanamama 
durumundadır. Kendisi rey kullanamayan bir 
parlamenterin rey istemesi kadar tuhaf biır şey 
olmaz. 

O bakımdan, bu hükmün buraya konması 
şarttır. Şimdi, seçim kütüklerinin tanziminde 
sayımların Ankara'da yapıldığını kabul ediniz, 
Ankara'da bulunacağız ailemizle beraber, bu
rada kütüğe kaydolacağız, buraya 'elimize kart 
verilecek, ama bu kartla gidiniz, Zonguldak'a, 
Muğla'ya, Aydın'a rey kullanamazsınız, müm
kün değildir. 

Arz 'ederim. 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı'nın önergesini 

okuttum, komisyon katılmadıklarını ifade etti
ler. Hükümet?.. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. 'Senatosu Artvin Üyesi) — ıSaym Başkan, 
ben şahsen biliyorum, Ankara'da seçmen kütü
ğüne kayıtlıyım, ama Artvin'de aday olduğum 
zaman oyumu kullandım. Bir yanlış tatbikat 
varsa, bunu bir vuzuha kavuşturmak ijçkı... 

BAŞKAN — Efendim, senatörlüğün uzun 
bir dönem devam etmesi hasebiyle milletvekil
lerinin kullanmadığını da ben Başkanlık olarak 
ifade edeyim. Yani başka anlama gelmesin. Ma
hallî aday deyimi, tahmin ediliyor ki, mahal-
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İmde belediye reisi adayları vesaire adaylar... 
Yalnız, Parlâmento mensupları deyimi, Divanı
mızda bulunan hem Başkanı, hem Divan kâtip
lerini, hem Kanunlar Müdürünü, hem Kanunlar 
Müdür Muavinimi kapsamaktadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Aday 
demesi lâzım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Adaylar 

demesi lâzım Sayın Başkan. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz verme 

imkân var mı 'Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, ben iSaym Asutay'ın 

önergesini de okutayım, unutuldu, belki bilâha-
ra gelmiş 'bulunan milletvekili arkadaşlarım 
vardır, Sayın Asutay'ın takririnde parlamenter 
deyimi biraz 'daha sarahat kazanmaktadır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 35 nci 

maddesine aşağıdaki hükmün elden meşini 'arz 
Ve teklif ederim. 

•Saygılarımla. 
İzmir 

Burhan ettin Asutay 

Milletvekili ve senatörler secim bölgelerin
de, seçim kurullarından oy kullanacağı sandığı 
belirtir bir belge almaları sonucu o sandıkta 
oy kullanırlar. 

BAŞKAN — Evet. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN —• Müzakere değil oylamaya koy

duk, meseleye kolaylık vermek için. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 

Başkan, ben «parlamenter» tâbirini «adaylar» 
olarak değiştiriyorum. 

BAŞKAN — Evet. Sayın önerge sahibi 
«Parlâmento mensupları» deyiminin «adaylar» 
olarak değiştirdiğini ifade 'ediyorlar. Bu şekli 
ile tekrar okutuyorum. 

(Ahmet Buldanlı'nm önergesi 'değişik şekli 
ile tekrar okundu.) 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ankara'da 
değil de o zaman Hakkâri'de olanlar da... Par
lâmento olduğu belli değil. Adaylar değişir mi? 
Hakkâri'de oturan bir kişi, Ankara Belediye 
Başkanlığına aday olabilir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Milletve
kili ve ısenaıtör 'adayları. 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, yardımcı olmak bakımından söylüyorum. 
Ankara'da deyimi de 'kullanılmasın. Halen mil
letvekili ve senatör olan Ankara'da oturabilir, 
ama yeni adaylar başka yerde otururda, başka 
yerde aday olur. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Buldanlı'nm öner
gesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz 'ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Kabul .etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Komisyon önerge ile beraber maddeyi iste
mektedir. Lütfen 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, benim önergem de verildi :nıi ko
misyona ? 

BAŞKAN —- Dikkate alman önerge mealin
de olduğu için Sayın Asutay, sizinkini de ver
dik 'efendim. Önergeniz aynı 'mealde; maksat
lar bir, mânalar ve ifade şekilleri değişik. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 35'e ilâve olunan son fıkra. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sabahattin Araş 

C. Senatosu ve Millet Meclisi üyeleri ve 
adayları seçmen kartını göstermek sureti ile 
kendi seçim çevrelerinde oy verebilirler. 

REŞİT ÜLKER {İstanbul) — Sayın Başkan, 
ısöz işitiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil 'efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yeni bir mad

de geldi, ısöz istiyorum. 
BAŞKAN — Yeni metin değil, dikkate alın

ma üzerine verildi. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 

komisyon maddeyi geri aldı, bir fıkra ilâve et
mek suretiyle yeniden getirdi. Özür dilerim, 
yanlış bir madde çıkarıyoruz; yani parlamen
terlere bir özel durum veriyormuşuz gibi anla
şılabilir. Zaten mevcut mevzuat bize bu hakla
rı veriyor. Bunları arz etmek istiyorum, mü
saade 'ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ülker; yalnız 
madde üzerinde 'değil, gelen önerge üzerinde 
söz veriyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, çok özür dilerim; burada çikaraca-
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ğımız bir metin Cumhuriyet (Senatosuna gider 
değişir veyahut bir denetlemeye tabi tutulursa 
tabiî dyi olmaz. Ben özür dileyerek arz edeyim, 
takdir yine sizlerindir. 

Şimdi, 94 neü maddede «Seçim çevresinde 
oy vermeye yetkili aday ve müşahitler, seçmen 
kartını göstermek şartıyle, hazır bulundukları 
sandıkta saat onyediden sonra oy verebilirler.» 
denmektedir. 

Şimdi, bir kanunu getirirken genel kuralları 
ve eşitlik ilkesini de dikkate almak lâzımdır. 

Bugünkü metinde «Seçim çevresi» deniyor. 
Seçim Kanununa göre «Seçim çevresi» il olu
yor. 

iMeselâ, herhangi bir milletvekili veya sena
tör Ankara'dadır. Şu değiştirdiğimiz kanuna 
göre, yazım ve sayım günü gelen memura beyan 
edecektir. Eğer yurt dışındaysa ailesi beyan 
edecektir; yani yurt dışında seyahatte olmayan 
vatandaşlar evde olacaktır ve beyanlarını .yapa
caklardır. Binaenaleyh, bir milletvekili, bir 
senatör de yurt dışında değilse, mutlaka Tür
kiye'nin bir yerinde- bir evde olacaktır ve beya
nını yapacaktır. Eğer yurt dışındaysa ailesine 
bilgi vermiş olacaktır ve ailesi beyanda buluna
caktır. 

Şimdi, yazım ve sayım memurları geldiği 
zaman, her vatandaş gibi, o da beyan edecek. 
Başka vatandaşlar ela seyahat halinde olabilir. 
O zaman diyecek ki, «Benim ikametgâhım Muğ
la irindedir. Yazın benim adımı, soyadımı, her 
şeyimi. Muğla'da kütüğe kaydedin» Demin bir 
soru üzerine de burada konuşuldu, yazım bittik
ten sonra bu yazılan fiş Muğla'ya gönderilecek, 
Muğla'da seçmen kütüğüne kaydolacak. Bina
enaleyh, onun Ankara'da veya Kayseri'de ken
disini yazdırmış olması mühim değil, nerede oy 
kullanmak istiyorsa kendisini orada yazdırmış 
olması mühimdir. 

Şimdi, böyle yazılınca bakınız bu maddede 
şartlar nasıl oluyor : 

Seçim çevresinde; yani Muğlada oy vermeye 
yetkili - oy vermeye yetkili; çünkü sayım günü 
memura yazdırdı, kütüğe yazıldı, eskiden olma
yabilirdi; yani eskiden Ankara'da bulunup da 
Ankara'da yazılan bir milletvekili Muğla'yı söy-
lemeyebilirdi; ama bugün öyle değil, mutlaka 
bir yer söyleyecek - «oy vermeye yetkili; yani 
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i seçmen kütüğüne kayıtlı aday ve müşahitler» 
I dersek, muhtemelen aday olacaktır. «Parlâmen-
I terler» dersek, aday olmamış parlamenterlere de 

bir yetki tanımış oluyoruz. Bir parlamenter ön
seçime girer, aday olmayabilir. Burada aday ve 
müşahitler seçmen kartını göstermek suretiyle 
- ki yeni kanuna göre seçmen kartı adresinize 
gönderilecek - seçim çevresinde hazır bulunduk
ları herhangi bir sandıkta oyunu kullanabilecek
tir. 

Muğla'da aday olan ve seçmen kütüğüne 
Ankara'dan kendini Muğla'ya yazdırmış olan 
aday arkadaş Muğla'nın içinde; yani yazdırdığı 
yerde değil de, o gün bir dağ köyünde - var mı 
bilmiyorum - yahut daha uzak biryerde; yani 
kendi kayıtlı olduğu köy veya mahallede değil 
de, meselâ 100 - 200 kilometre mesafede bir yer
de sandık başlarında kontrol yapıyor. İşte saat 
17,00'den sonra elindeki seçmen kartını göster
mek suretiyle adayların seçim çevresinde, yani 
il dâhilinde dolaşacaklarını hesaba katan kanun 
koyucu tutmuş «İstediği yerde verebilir» demiş 
ve böylece onun işinden kalıp, ben kendi oyu
mu kullanmak mecburiyetindeyim diye bir yere 
bağlanmamasını temin etmiş. 

Şimdi, bu açık hükümler varken parlamen
terler için böyle bir şey getirmiş olursak, o za
man artık, seçmen gibi, herhangi bir vatandaş 
gibi yazılmasına hacet kalmayacak. Yazılmaması 
lâzım, çünkü kanun emrediyor, diyor ki «Par
lamenterler istediği yerde oy verebilir» Halbuki, 
bir yere, bir vatandaşın seçmen kütüğüne yazıl
ması için kanım birtakım şartlar arıyor, inceli
yor. Meselâ onların içerisinde en önemlisi, o 
yerde üç aydan beri oturmak şartı var. Parla
menterlerde böyle bir şartı aramamak gibi, yani 
vatandaşlardan farklılık gibi bir durum ortaya 
çıkacaktır. Bu önergeyle çok bir şey getirme
yeceğiz, fakat bunun yanında birtakım sözler 
getireceğiz. Bendeniz istirham ediyorum, bu 
madde ve bu değişiklik tamamen parlamenterle
rin yazılmasını sağlayacak bir nitelik taşımak
tadır. Şimdi, bu yıl yapılacak seçime bu kanu
nun yetişebilmesi için Senatodan dönmemesi ge
rekir. Tabiî döndürmek döndürmemek Meclis
lerin hakkıdır, ben ona bir şey demiyorum, fa
kat biz burada bunu koyarsak ve bunun aksine 
bir fikre senatör arkadaşlarımız sahip olurlarsa 

I bu tekrar buraya dönecek ve 30 Mart'a bunu 
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yetiştiremeyeceğiz. Bu sakıncayı da yüksek na
zarlarınıza ve takdirlerinize arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Buldanlı'nm 

önergesi Yüce Meclisçe dikkate alınması kaydıy-
le kabul edilmişti. Bunun üzerine Komisyon 
önergeyi ve maddeyi geri almıştı. Komisyon 
eklenmesi gereken bir fıkrayı sundular. Şimdi 
ben müsaadenizle, Komisyonun göndermiş ol
duğu önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Geçici Komisyonun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Sayın Bııldanlı, tedvin edilen 
bu ek fıkra üzerine önergenizi geri almayı düşü
nüyor musunuz efendim? 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay siz efendim? 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ko

misyonun metnine iştirak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Özgüncr'in de bu esnada bir önergesi 
gelmiştir... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Geri alıyo
rum eefndim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
35 nci maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 

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

Çerçeve 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye1?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
, Madde 2. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkındaki Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir : 

Geçici madde. — 29 ncu maddede öngörülen, 
daimî seçmen kütükleri bürolarında görevlen
dirilecek personel için gerekli kadrolar alının
caya kadar, bu bürolarca yapılacak hizmetlerde 
çalıştırılmak üzere, ilçe seçim kurulu başkan
ları, 33 ncü maddede yazılı yetkiyi kullanabilir

ler. Bu takdirde, görevlerin nasıl yürütüleceği 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belli edilir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarında görev
lendirilecek şef ve memurlarla ilgili atamaların 
herhangi bir nedenle tamamlanamamış bulundu
ğu ilçelerde de, yukardaki fıkra hükmü uygula
nabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım ; 

Bu madde bir ihtiyacı karşılamaktadır, fa
kat ben Sayın Hükümetten bir istirhamda bulu
nacağım: Burada, üzerinde uzun uzun çalışıla
rak bir daimî seçmen kütüğü bürosu getirilmiş
tir. Bu büronun ilik 'meyvelerini bu seçimde gö
receğiz. Bu kanun Senatodan tasvip görüp ge
çerse yürürlüğe girecek ve hemen 30 Marttan 
itibaren tatbik edilecektir. İstirham ediyorum, 
bu bir bütündür; geçici maddedeki hükümlerin 
işlemesine ihtiyaç bırakıldığı zaman bu işleme 
tam bir işleme olamaz. Yani, esaslı bir iş ola
maz. Halbuki, sayım işi bunda temeldir. Sayım 
işini, böyle, bir nevi muvakkat memurlarla yap
mış olacağız. Hükümetten istirhamım, bunun 
kadrosuna ait kanunu da son süratle getirip bu 
işin mümkün olduğu mükemmellikte uygulama
ya geçmesini teminden ibaret olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) Söz istiyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşımız Ülker'in görüşlerine 
Hükümet olarak katılıyoruz. Bu kanun teklifi
nin kanunlaşması sırasında, biz de Hükümet ola
rak gereken kadro tasarısını hazırlamak sure
tiyle Yüce Meclislere takdim edeceğiz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir sualim 
olacak efendim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 
«Kullanabilirler» veya «Uygulanabilir» gibi 
ihtiyarî sözcükleri kullanmayı neden gerekli 
görürler acaba, bunun sorulmasını ve zapta 
geçmesini istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu
yurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN ARAŞ (Erzurum) — Sayın Başkanım bi
raz önce Sayın Ülker arkadaşımızın işaret bu
yurdukları husustan hareket edilmiştir, Komis
yonda bir arkadaşımızın önergesi üzerine bu hü
küm buraya konmuştur. Temenni ederiz ki, 
Hükümet kadro kanununu getirir ve uygulama
ya geçilir. O zaman, «Uygulanabilir» şeklinde
ki, endişeyi mucip ibare «Uygulanır» olur efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Baş
kaca görüşmek isteyen sayın üye?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 2 nei madde kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste

yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iTümü üzerinde görüşmek isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 6831. sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, €831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 

ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek; 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Kanunun müzakeresine devam 
ediyoruz efendim. 

Hükümet ve komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar. 

Ek madde 3 okunmuştu. Bu madde üzerinde 
Sayın Şener, Sayın Ülker, Sayın Tosyalı söz al
mış bulunmaktadırlar. 

Sayın Şener?... Yok. 
Sayın Ülker," ek madde üzerinde görüşmek 

istiyor musunuz? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır efen

dim. 
(BAŞKAN — Sayın Tosyalı?... Yok. 
Başkaca söz isteyen sayın milletvekili?... 

Yok. 
Sayın Ülker, evvelce önerge vermişsiniz, 

komisyonca yeniden tedvin edilen madde mu
vacehesinde önergenizin muameleye konmasını 
arzu ediyor musunuz efendim?... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim. 
'BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Şener?... Yok. 
ıSayın Mevlût Yılmaz?... Yok. 
Sayın Seydibeyoğlu?... Yok. 
Sayın Tosyalı?... Yok. 
Sayın Süleyman Mutlu?... Yok. 
Okunmamış üç önergemiz vardır. Sayın Ha

san Tosyalı, Sayın Hüseyin Özalp, Sayın İh
san Ataöv tarafından verilmiş olan önergeleri 
okutaeağım sonra önergeleri ayrı muameleye ko
yarak -oylarınıza arz edeceğim. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Kanununun 3 ncü maddesine «Tah

sis mallarından da aynı cins malın ihale bede
linin % 3'ü orman köyleri kalkınma fonuna ge
lir kaydedilir.» İbaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

(1) 584, 584 ve 695'e 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazılar 10 ncu ve 584 ve 695'e 2 nci ek S. Sa
yılı basmayazı 73 ncü Birleşim tutanağının so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Kanunun tadili hakkındaki ta

sarının ek üçüncü maddesinin (a) bendinin aşa-
> ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede

riz. 
•Samsun Antalya 

Hüseyin Özalp İhsan Ataöv 

a) 0831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 
33 ve 35 nci maddeleri gereğince verilenlerle 
dış memleketlere ihracedilenler ve Devlet or
man işletmelerince Devlet kereste fabrikalarına 
satılan tomruklar hariç olmak üzere, Devlet 
orman işletmeleri ve kereste fabrikalarından 
tomruk, yarı mamul kereste ve ikinci ürün olan
lardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında 
alınacak hisseden.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Kanunun tadili hakkındaki tasa

rının ek 3 ncü maddesinin (B) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Samsun Antalya 
Hüseyin Özalp İhsan Ataöv 

«B) - (A) fıkrasının (a) bendi gereğince 
alınacak hisse, satış bedelinin müşteriden fiilen 
tahsil edildiği ayı takilbeden ay içinde satışı ya
pan Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabri
kaları tarafından fon hesabına yatırılır.» 

BAŞKAN — Bir de Geçici Komisyon Baş
kanı tarafından verilmiş bir önerge vardır, onu 
da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan ek üçüncü madde

nin (E) fıkrasının aşağıdaki şekilde tashihini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hüsamettin Başer 

E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, or
man işletmeleri ve kereste faibrikalarmın yıllık 
genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki 
ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon hesabına 
yatırılır. 

BAŞKAN — Şimdi aykırılık derecesine gö
re tekrar okutup, komisyon ve Hükümetin mü

talâasını aldıktan sonra oylarınıza arz edece
ğim. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6831 sayılı Orman kanunu tasarısının 1 nci 

maddesinde yer alan 12 nci maddeden sonra 
Salih Tanyeri arkadaşımızla birlikte verdiğimiz 
Orman kanunu teklifimizin 1 nci çerçeve mad
desinde yer alan ve başlığı «II - Orman köyle
rinin kalkındırılması» olan 13 ncü madde met
nin konmasını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Bu metin, ıSaym Ahmet Şener 
tarafından verilmiş şimdi okuyacağım önergeyi 
kapsamaktadır. O, bu önergeye atıf yapmak
tadır. Şimdi bu önergeyi okutuyorum. Oylama 
sonucu, hem Sayın Reşit Ülker'in, hem Sayın 
Ahmet Şener'in önergelerini bir arada Genel 
Kurulca halletmiş olacağız. 

(Sayın Şener'in önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6831 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve bu kanuna ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Geregçesi sözlü olarak arz edilecektir. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Madde 13. — Devlet ormanları içinde ve 
bitişiğinde bulunan köylerin; tarımsal, ekono
mik ve sosyal gelişmelerini sağlamak amacıyle 
Orman Bakanlığı ve Köy İşleri Bakanlığının 
teklifi ve Bakanlar Kurulu onayıyle «Orman 
Köyleri Kalkınma Belgeleri» tespit olunur. 

Orman köyleri kalkınma bölgelerinin belir
tilmesinde; toprak ve su kaynakları, altyapı 
hizmetleri, orman varlığı ve ormancılık hizmet
leri ile işgücü durumu gözönünde tutulur. Bu 
köylerin kalkındırılmasında, Orman Bakanlığı 
ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Köyleri Kalkın
dırma Kooperatifleri ve Birlikleri ile gerekli iş
birliğini sağlar. 

1. Münhasıran bu maddede belirtilen kal
kınma ve kalkındırmada yapılacak sarfiyatı 
karşılamak üzere aşağıdaki kaynaklardan mey-
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dana gelen bir «Orman köyleri kalkındırma fo
nu» teşkil olunur. Bu fona; 

a) Her yıl genel bütçeden konulacak asga
rî 50 milyon lira ödenek; 

>b) Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikalarının safi kârının '% 25'i, 

c) 756 sayılı Kanunla değişen 6802 sa
yılı Kanuna konu orman emvali 'satışlarından 
alman İstihsal Vergisi, 

d) Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fab-
rikalarmca ödenen Kurumlar Vergisi, 

e) Orman emvali satışlarından 7336 sayılı 
Kanunla özel idarelere ödenen hissenin tama
mı, 

f) 5237 sayılı Kanuna göre orman emvali 
satışlarında belediyelere ödenen resmin ya
nsı, 

g) 6964 sayılı Kanuna göre orman teşki
lâtınca Türkiye Ziraat Odalarına ödenen aidat
ların yarısı, 

h) 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi 
gereğince ve izne tabi olan yakacak odunun 
sterinden 12 lira ve yapacak odunun metrekü-
bünden alınacak 10 liralık rüsum, 

i) Pazarlıkla verilen kullanılacak odunun 
sterinden 2- lira ve yapacak odundan metreküb 
başına alınacak 10 lira, 

j) 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince her yıl ayrılacak 2 milyon 
liradan aşağı olmayacak fonun tamamı, 

k) Orman içindeki maden işletmelerine is
tihsal edilen kömür hariç her. tondan alınacak 
10 lira, 

1) Bu fona borçlananlardan tahsil oluna
cak taksitler ve faizler, 

m) Fondaki paranın faizleri, 
n) Mülga 13 ncü madde ile konulmuş tah

sisatta halen mevcut para ile, evvelce bu mad
deye göre verilmiş kredilerin taksit ve faizleri, 

o) Orman Kanunu ile yasak edilen fiiller
den dolayı mahkeme kararıyle tahsil olunan 
para cezalarının yarısı, 

2. Bu fon Orman Bakanlığı emrinde koope
ratifler bankası kuruluncaya kadar T. C. Zi
raat Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. 
Fondan yapılacak her türlü harcamalar genel 
muhasebe, artırma - eksiltme ve İhale Kanunu
na tabi olmayıp, sarf usulü ve şekli yönetme
likle belli edilir. Borçlandırmalarda alınacak 
faiz bedeli % 3'ü geçemez. 

3. Kalkınma bölgesindeki köylerin : . 
a) Kalkındırılmasıyle ilgili olarak toprak 

ve su kaynakları, altyapı hizmetleri, yerleşim 
düzenlemesi, insan gücü ile birlikte ekonomik, 
kültürel ve sosyali sorumları etüd edilerek, tüm 
hizmetleri kapsayan plân ve projeler Orman Ba
kanlığı ısıorumluluğumda Köy İşleri Bakanlığı ve 
diğer kuruluşlarla birlikte hazırlanır. 

b)' Bu plân ve projelere göre alınacak her 
türlü tedbirlerle bulundukları yerlerde kalkın
dırılmasına imkân olmayacağı tespit edilen köy
lerim veya bir kısım ailelerin dalha müstahsil ha
le getirilmeleri gayesiyle ve rızaları alınarak, 
Orman ve Köy İşleri bakanlıklarınım teklifli üze
rine. Bakarlar Kurulunca başka yerlere kaldırıl
malarına karar verilir. 

Köy ve dağınık olan mahalle halkınım toptan 
nakledilmesi halinde bunların bıraktıkları taşın
maz mallar orman mefhumuma girer. 

Başka yere nakledilenler ailelerin bıraktığı 
taşınmaz mailların takdir edilen bedellerine kar
şılık mal sahiplerime kıymet belgesi verilir. 

Bu bedeller, Devletçe yapılan masraflardan 
düşülür. 

Nakiıl ve yerleştirmeler 1301 sayılı Kanun 
esaslarıma göre Devletçe yapılır. 

4. Ormıan köyleri kalkınma bölgeleri için 
düzıemlemecek plân ve proje ile ormam köylerimi 
kalkındırma kooperatifleri ve birlikleri statüleri 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca ince
lene reık Bakanlar Kurulunun tasvibine sunulur. 

5. Pflân ve projelerin hazırlanmasında ve 
uygulaınımasında o mahallin vali, kaymakamları, 
'o.rimam köylerimi kalkındırma kooperatifleri tem
silcileriyle mahalli teşkilât mevcut imkânlarıy
la çalışan gruplara yardımcı olurlar. İlgili ku
ruluşlar projede gösterilem uygulamalarım ken
dilerime ait hususlarını süresimde yerine getirir
ler. 

6. Orman köylerini kalkındırana fonundan, 
projesine göre; 

a) Toprak ve su kaymalarını geliştirm'e, 
b) Tarımsal geilir ve yan gelir sağlayıcı 

tedbirler. 
e) Köy kalkımması için altyapı ve sair, har

camalar yapılır. 
7. Kalkınma ve kalkımdırmamın şekli vie 

esaslarıyle kooperatiflerin :inastatüsü ve diğer 
sair hususlar Orman Bakanlığımca hazırlanacak 
yönetmelikle belli edilir. 
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8. Yukarıdaki uygulamalar dolayısryle ta
şınmaz malların alım, satım, tapu ve kadastro 
işleri, bu kamundan faydalamac aklanın verecek
leri beyanmaime, taaMıütınıamıe ve yapacakları 
sözleşmeler her türlü harç, vergi ve resimden 
imuaftır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BALKANI HÜSAMET

TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, Sa
yın Şener ve arkadaşlarının1 teklifi, diğer öner
gelerin ve buradaki konuşmakırın ışığında, Sa
yın Ahmiet Şeıner'iın de 'hazır bulunduğu komis
yonda yeni maddeyi hazırladık. Bu bakımdan 
iştirak etmiiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendilim,, Sayın Semer burada 
/olmadığı için soramadım. Fakat Sayın Ülıker'dem 
sordum. Katılmıyorsunuz, mua'meleıye koyaca
ğım efendim1. 

Sayın Hüküm/et ? 
ORMAN BAKANI SELAHATTİN İNAL — 

Kaitılımıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Hükümet ve Komis-

yoın katılmıyor. 
Kısaca izah etmek üzere Sayın Ülker, buyu

runuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bizim teıkliif eıttiğimiz bir kamun teklifimiz 
de burada birleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partili 
aıııkadaşlar ve parlamenterler olarak getirdiği-
•miz bir teklif var. Oradaki maddeyi, bu madde 
yerine teklif etmekteyiz. Bu. madde aslında, bu 
'kamunun en önemli maddesidir; tam uygulandı
ğı halde ve tam esaslar içerisinde getirildiği tak
dirde, reform yapılaıhileeek bir maddedir. 

Şimdi burada Komisyonun .getirdiği metin
de : «Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde 
oturan halkın kalkındınlm.isına katkıda bulun
mak amacıyle Orman Bakanlığı emrinde bir fon 
teşkil edilmiştir.» denmektedir. Buradaki ifade, 
/genel bir ifadedir. Bir nevi kalkınma içim yar
dım yapıılacaktır. Ama bu yardım hangi esaslar 
daihillinde yapılacaktır? Buna ait bir şey yoktur. 
Buraya az buçuk eskisine nazaran farklı birta
kım kaynaklar getirilmiş olduğu halde, bu kay
makların iısıraf edilmesi ihtimali çoktur. Zaman 
(bunu burada gösterecektir. 

Bugün böyle bölgelerin, dağ ve orman köy-
leriimin (ki aslımda yalnız orman köyleri değil) 

.kalkındırılması bo%esel plânlarla mümkündür. 
Bugün Köy İşleri ve Orman Bakanlığımuzda bu
lunan uzmanlar da yazılarında ve görüşlerinde 
genel olarak bunu kaJbu'L etmektedirler. Yani, 
bir ormam bölgesini alacaksınız ve o orman böl
gesini, kalkındırma bölgesi olarak Mân edeceksi
niz. Böylelikle, plânlı ve programlı bir şekilde 
e orman bölgesini kalkındırma çabası içinde ola
caksınız. Bu nereden çıkmıştır? Birçok mıeımle-
ketler bumu tatbik etmişlerdir. Bizim clurumu-
ınınza iklim şartları da ç'ok benzeyeın ve bir Ak
deniz ülkesi olan İtalya'da büyük bir basan ile 
bu tatbik edilmiştir. Orada bir bölge ilân edilmiş 
ve o bölgenin kalkındırılması içim kamunda yet
ki verilmiş, ayrıca özel bir kanun da çıkarılmış
tır. loa/bederse Hükümete, ilâm edilen kalkınma 
bölgesinde yetkiler tıamımmış, meselâ istimlâk 
yetkisi tanınmıştır; bütün o bölgede bulunan 
•vatandaşlara birtakım düzenlerim ve buyrukla
rın verilmesi kabul edilmiştir. Bir bölgeyi kal
kındırmak için, böyle. birtakım esasların o böl
gede uygulanma/sı lâzım gelir. 

Şimdi maalesef bu mıaddede böyle birşey 
yok; bir kalkınma pllâmı, bir kalkınma bölgesi 
yok, bu gösteriilımemiştir. Ancak umumî surette, 
«Deivlct ormanları içinde veya bitişiğinde otu
ran halkın kalkındırılmasına katkıda bulunmak 
'atmacıyla Orman Bakamlığı eminimde bir fon teş
kil edilir» denilmekle; bütün ümit, bum/um Or
manı Bakanlığımın fedakâr personeli tarafından, 
kalkınma bölge puanlamaları yapılması suretiy
le bu işin tatbikine kalmaktadır. Bu da siyasî 
iktidarların tutumuma bağlıdır. Yami siyasî ikti-
daır o günkü politikasında böyle bölgelerin, kal
kındırma bölgelerinin ilânında fayda görürse 
'öyle yapar; fayda görmezse tutar, başka türlü 
hareket eder. Burada hiç bir bağlayıcı nitelik 
gösteriilmemliş ve düzenleyici bir sınır konulma
mıştır. Bu bakımdan... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşelhir) — Bu fonıun nasıl kul-
lamılacaRi (G) fıkrasında vardır*. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hangisinde 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAıŞER Nevşelhir) — (G) fıkrasında. 

BAŞKAN — Efendim, rica edeceğim Sayın 
Komisyon. Sizdin katılmadığınız önergelerimi kı
saca izah ediyorlar. 
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — özür dilerim. 
Sayın Başkan, arkadaşım bir imkân veriyorlar. 

BAŞKAN — İmkân değil o. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Fon parala
rımın yatırıldığı banka : Bu kanunla teşkil edi
len fon paraları Türkiye Cıımlhurıiyeti Ziraat 
Bamıkasıınıda Orman Bakanlığı emrimde açılacak 
•özel 'bir hesaba yatırılır. Bu hesabım kullanılma 
şıarıt ve 'esasları Maliye ve Onman Bakanlıkları 
ile T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde 
îhazırlamaca.k yönietmieliıktıe tespit edilir.» deni
yor. 

Simidi bu yönetmelikle, yani burada bu ka
nunla yapılacak bölge plânları ki, üzerinde it
tifak edilen bölge plânlarıdır. Bu herkesi bağ
lar. Hattâ iktidarların da 'kendisini bağlama
sı lâzımdır. Çünlriî, her iktidar da birtakitm 'si
yasî baskılar altındadır, aşağıdan gelen baskı
lar vardır ve bu tabiidir. Burada kanun çı'karır-
<ken böyle yaparsak; o zaman Bakan arkadaş
larımız bunu alır ve derler ki; «Maalesef işte 
böyle konmuştur.» yahut «çok iyi olarak böy
le konmuştur. Biz bunu böyle yapmak mecbu
riyetindeyiz.» Böyle denmeyip te, bu açık "bir 
bono halinde verilirse, Maliye Bakanlığının 
(Sayın Komisyonun buyurduğu ve söylemek 
fırsatını da bana lütfettiği için çok teşekkür 
ederim) tatbikatı yanlış olabilir. 

Sayın Başkan, zamanınızı aldım. Daha ç,osk 
söylenecek şey var; ama usul hükümlerine uy
mayacağı için onları söyleyemiyorum. Bizimi. 
metnimizin daha doğru olduğu inancındayım. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın A'hmet Şener ve Sayın 
Reşit Ülker'in müştereken vermiş oldukları ve 
nriiş'terek muameleye tâbi tutulan önergeleri
ne Sayın Komisyonun Başkanı ve Sayın Hü
kümet katılmadıklarını ifade ettiler. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arzediyoruım. Dikkate 'alınmasını 'kabul eden
ler lütfen işaret etsinler.. Kabul etmeyenler... 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Sieydibeyoğlu'nun önergesini okutu
yorum1 : 

Sayın Başkanlığa 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesini de

ğiştiren te'klifin (F) fıkrasının, 5237 sayılı Ka
nuna göre, orman emvali satışlarından belediye

lere ödenen resmin 1/4'ü olarak değiştirilerek 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyonı 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın 'Seydibeyoğlu'nun öner

gesine Sayın Komisyon ve 'Sayın Hükümet ka
tılmıyorlar. Önergenin dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tosyalımın önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Orman Kanununun 13 ncü madde ile orman 

köylerini kalkındırmak için kurulacak fona 
her sene Devlet bütçesinden en az ikiyüzelli 
milyon lira fon ayrılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan, Tosyalı 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet bu öner

geye katılmamaktadır. Dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınması kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlumun önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 

13 ncü madde olarak aşağıdaki hususun eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

Madde 13 : Ormanlara; biyolojik ve tek
nik yönden zararlı olmayan hayvanları üret
mek ve otlatmak yönünden müsaade edilir. 

2 8 7 • — < 
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BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİGÎ KOMİSYON BAŞEAıNI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergenin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arzediyorum. Ka'bul eden
ler... Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mevlüt Yılmaz'm önergesini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesini ön gören kanunun 13 ncü maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

Madde — 13: «Devlet Ormanları içinde ve 
bitişiğinde bulunan köylerin, tarımsal, ekono
mik ve sosyal gelişmelerini sağlamak için her 
yıl genel bütçeden 250 milyon lira ayrılmak su
retiyle (orman köylerinm kalkındırılması için 
bir fon) teşkil edilir. 

a) Bu köylerin kalkındırılmasında Orman 
Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Köy
lerini Kalkındırma Kooperatifleri ve Birlikleri 
ile işbirliği yapar.» 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı'nm öner
gesi de aynı mealde olup Genel Kurulca redde
dildiği cihetle oylarınıza arz etmiyorum. 

Sayın Hasan Tosyalımın ayrıca bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman Kanunun 3 ncü maddesine «Tahsis 

inallarından da aynı cins malın ihale bedelinin 
% 3'ü orman köyleri kalkındırma fonuna ge
lir kaydedilir» ibaresinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ORMAN BAKAM SELÂHATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor, dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İhsan Ataöv ve Hüseyin Özalp tara
fından verilmiş iki önerge yardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı kanunun tâdili hakkındaki tasa

rının ek 3 ncü maddesinin (B) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Samsun Antalya 
Hüseyin Özalp İhsan Ataöv 

(B) (A) Fıkrasının (a) bendi gereğince alı
nacak hisse, satış bedelinin müşteriden fiilen 
tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde satışı 
yapan Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikaları tarafından fon hesabına yatırılır. 

BAŞKAN _ Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — ,Saym Başka
nım bunlar nazarı itibara alınarak hazırlan
mıştır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon hazırlamış oldukla
rı metni bu önerge muvacehesinde yeniden ted
vin ettiklerini beyan ederler. O sebeple katıl
madıklarını ifade ederler. 

Hükümet? 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

önergeye katılmadıklarını ifade etmektedirler. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarımı
za arz edeceğim. Dikkate alınmasını Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon, filhal katılıyor musunuz? Hazır
ladığınız metinde zannederim bir «fabrika» de
yimi farkı var? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (.Nevşehir) — Sayın Başka
nım mükerrer olacak. Hem keresteden % 3 alı
yoruz, bir de fabrikadan sonra % 3 alıyoruz, 
mükerer olacak. 

BAŞKAN — Meselenin tartışmasını yapa
mayız. Filhal katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz ? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN RAŞER (Nevşehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldıkları
nı beyan ediyorlar. Önergeyi tekrar oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

'Sayın İhsan Ataöv ve Sayın Hüseyin Özalp' 
m vermiş oldukları ikinci bir önerge vardır, 
•okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Kanunun tâdili hakkındaki tasa

rının ek üçüncü maddesinin (a) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Samsun Antalya 
Hüseyin Özalp İhsan Ataöv 

a—0 6831 sayılı Orman Kanunun 31, 32, 33 
ve 35 nci maddeleri gereğince verilenlerle dış 
memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman 
İşletmelerince devlet kereste fabrikalarına sa
tılan tomruklar hariç olmak üzere, Devlet Or
man İşletmeleri ve kereste fabrikalarından 
tomruk, yarı mamul kereste ve ikinci ürün olan
lardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında alı
nacak hisseden* 

BAŞKAN •— Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — Katılmıyoruz. 

ıBAŞKAN — Hükümet? 

ORMAN IBAKIANI SELÂHATTÎN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —- Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmıyor, önergenin dikkate alınıp alınma--
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dik
kate alınmasını Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BiAŞER (Nevşehir) — Filhal katılı
yoruz. 

BAŞKAlN — Komisyon filhal katılıyorlar. 
Önergeyi tekrar oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Sayın Komisyon Başkanı tarafından veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan ek üçüncü madde

nin (E) fıkrasının aşağıdaki şekilde tashihini 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

E — (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse, 
Orman İşletmeleri ve Kereste Fabrikalarının 
yıllık genel bilançosunun çıkarılmasını takibe-
den iki ay içerisinde ve iki eşit taksitle fon he
sabına yatırılır. 

BAŞKAN — Ben anlayamadım, bu takriri
niz biraz evvel kabul ettiğimiz önerge ile ilişki
si yok mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA
METTİN BAŞER (Nevşehir) — İlişkisi yok
tur Sayın Başkanım, buradaki büyük E bendi
ni tashih etmek içindir. 

BAŞKiAN — Pardon, büyük (E) bendinin 
'tashihi oluyor, küçük (a) gibi okundu. Lüt
fen önergeyi bir daha okuyunuz. 

(Geçici Komisyon Başkanı Hüsamettin Ba-
şer'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Evet (E) fıkrası ile ilgili. Hü
kümet katılıyor mu? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTÎN İNAL — 
Katılıyoruz. 

BiAŞKAN — Geçici Komisyon Başkam ta
rafından verilen önergeye Hükümet katıldığı
nı ifade ediyorlar. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Sayın 70 numaralı Geçici Komisyon Başka
nının bir önergesi daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen Ek Madde 3 ün, 2 nci çerçeve 

Madde içinde yer almasını ve aynı Çerçeve 
Madde içinde daha evvel kabul edilen Ek Mad
de 1 in, esas kanunda Ek Madde 1 bulunduğun
dan madde numarasının 2 olarak düzeltilmesini 
ve çerçeve 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde dü -
zenlenerek kabulünü arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla 

Geçici Komisyon Başkanı 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
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Madde 2. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki iki ek madde eklenmiştir: 

(BAŞKAN — Ek 2 madde öyle mi efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) - , Evet. 
BAŞKAN — Şu kaide ek madde 3 de 2 olu

yor"? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSA

METTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ek madde 3 ü kabul ettiğiniz 

tadil önergeleri şekliyle oylarınıza arz ediyo-
yorum. Kafbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

;Son okuduğum önergeye Hükümet katılı
yor mu? 

ORMAN BAKANI SEFAHATTİN İNAL — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Son okunan önergeye Hükü
met katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 6 ile ilgili komisyon raporunu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele

rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde. 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve 2/572, 2/515 
esas sayılı teklifleri görüşen Geçici Komisyonu
muz; adı geçen tasarıya, Kastamonu Milletvekili 
Sabri Keskin'in, 6831 sayılı Orman Kanununun 
64 ncü maddesinin tadil edilmesine dair görüşü
nü, aynı önergenin ışığı altında yeni, bir geçici 
6 ncı madde şeklinde düzenleyerek kabul etmiş
tir. 

Saygiyle sunulur. 
Başkan Sözcü 
Nevşehir Gaziantep 
H. Başer E. Ocak 

Kâtip 
İçel 

M. Arıkan 
Amasya 
Y. Acar 
İsparta 

Y. Uysal 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
H. Bieeı* 

Antalya 
Ö. Buyrukçu 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

İçel 
T.' Özgüner 

İmzada bulunamadı 
Siirt 

Z. Oeliker 
Kastamonu 

M. Seydibeyoğlu 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı maddeyi okutuyo
rum. 

Geçici madde 6. — Bu kanunun 64 ncü mad
desindeki kuruluş kredisi için 15 yıl müddetle 
Tarım Bakanlığı Bütçesine miktarı 2 500 000 li
radan aşağı olmamak şartıyle Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay
rıca konulan tahsisatın, 1974 malî yılından itiba
ren 15 yıl müddetle Orman Bakanlığı Bütçe
sine miktarı her yıl 5 000 000 liradan aşağı ol
mamak şartıyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası sermayesine mahsuben konulmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Efendim önergede Orman Ba
kanlığı denmiş, tedvin ettiğiniz maddenin bir 
yerinde Tarım bir yerinde Orman Bakanlığı de
mişsiniz Genel Kurulca kabul edilen bir öner
ge var, dikkate alınması Genel Kurulda kabul 
edilmiş bir önerge. Birde zannediyorum 25 mil
yon liralar 2 500 000 liraya indirilmek suretiyle 
kabul edilmiş. Virgül hataları mı yapıldı aca
ba, yoksa Komisyon bilhassa mı yaptı bu 25 
milyonları 2,5 milyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Komisyon bilhassa 
yapmıştır efendim. 

BAŞKAN — Onu anlamak istiyordum efen
dim, belki de bir virgül hatası var dedim takrirle 
arasında. 

Dikkate alınmış bulunan önergeyi tekrar-
okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine dair olan tasarının birinci 
maddesine muvakkat 6 maddesinin aşağıdaki. 
şekilde ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kastamonu 
Orhan Dengiz Sabri Keskin 

Muvakkat madde 6. : 

Bu kanunun 64 ncü maddesindeki kuruluş 
kredisi için 15 yıl müddetle Orman Vekâleti büt
çesine miktarı 25 000 000 liradan aşağı olmamak 
şartı ile T. C. Ziraat Bankası sermayesine mah
suben ayrıca ayrılan tahsisat 1972 yılından iti
baren 15 yıl müddetle Orman Bakanlığı bütçe
sine miktarı 25 000 000 liradan aşağı olmamak 
şartı ile T. C. Ziraat Bankası sermayesine mah
suben konur. 
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BAŞKAN — Önerge ile yeniden getirilen me
tin arasında bir yürürlük tarihi bakımından 
fark var, 1972 ilâ 1974 ki, ileri atılmış; bir de 
miktarda değişiklik var, bir de Tarım Bakanlığı 
ile Orman Bakanlığı değişikliği yapılmış bulun
maktadır. 

Yeniden okunan madde dikkate; aldığınız 
önerge üzerine tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Bir hususu açıkla
mak istiyorum. 

Şimdi 64 neü madde halen yürürlüktedir. 
Yalnız burada getirdiğimiz yenilikler var. 15 
yıl müddeti uzatmakta ve 1974 tarihinden iti
baren de asgari 5 milyon olmak üzere bir elasti
kiyet getirmişizdir. Bu yenilik vardır. Çünkü 
64 neü madde halen yürürlüktedir, zabıtlara geç
mesi için açıklamak istedim. Bunların taksit 
şekilleri filân var. 

BAŞKAN — Geçici madde 6'yi oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul buyu-
rulan önerge ile olan farklarını Genel Kurula 
arz etmiş bulunmaktayım. Sayın Geçici Komis
yon Başkanı burada gerekçesini ifade ettiler. 
Geçici madde 6'yı.. 

ALİ İHSAN BALİM (İsparta) — Sayın 
Başkan 1972 yılında ayrılacağı söyleniyor; farkı 
var. 

BAŞKAN — 1974 efendim. Önerge 1972 idi, 
Geçici Komisyonun tedvin ettiği madde 
«1974'ten itibaren» demektedir. Bunları arz et
tim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Anlıyamadım, 
Başkanlık mütereddit... 

ALİ İHSAN BALIM • (İsparta) — Önerge 
mi Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Maddeyi koyuyorum efendim. 
Madde dikkate alınmış önergeye uygun; fakat 
tam uygun olmayan bir madde tedvin edilmiş
tir. Eğer Genel Kurulunuz geçici madde 6'yı, 
yani yeniden dikkate alman önerge üzerine tan
zim edilen maddeyi, kabul etmediği takdirde pek 
tabiî olarak dikkate alınmış bulunan önergeyi 
tekrar oylarınıza arz edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ HÜSAMET
TİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan biz 
maddeyi önerge sahiplerinin muvafakatiyle ha

zırladık ve bu şekilde getirdik. Önerge sahip
leri Komisyonda idiler, onların muvafakatiyle 
hazırladık. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı öner
ge sahiplerinin muvafakatiyle ve birlikte mad
deyi tedvin ettiklerini de ifade etmektedirler. 
Onu da Genel Kurula arz ederim. 

Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Demin na
sıl sayılmadı Sayın Başkan ? Yani kaç kişiyiz 
de sayamadınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Özgüncr, niye bu kadar 
Başkanlığa karşı hassassınız, anlayamıyorum. 
Sizin arkanız dönük, benim gözlerim görüyor... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Şu bakım
dan, kaç kişiyiz de sayamadınız; nihayet 10 ki
şiyiz şurada, neyi sayamadınız da?... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, kişiyi size 
sormadım efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — De
min madde başka idi, önerge başka idi izah etti
ler. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı izah ettiler; 
beyanda bulundular, dediler ki Komisyonda tak
rir sahipleri de buna katıldı. 

Bir çerçeve madde gelmiştir okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülen kanun tasarısına eklenen geçici 
6 neı maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
çerçeve 3 neü madde içinde yer almasını arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hüsamettin Başer 

Madde 3. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 

BAŞKAN — Bir evvel kabul buyurduğunuz 
önerge ile 2 olmuştu, bu 3 olarak Komisyon Baş
kanlığınca kanun maddelerinin tedvini bakımın
dan uygun görülerek verilmiş bir önergedir. Oy-
1 arınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bir önerge daha vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının başlığının ekle

nen bâzı maddeler muvacehesinde aşağıdaki şe-
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kilde düzenlenerek kabul edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek mad
deyle 1 geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ) 

Geçici Komisyon Başkanı 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Bâzı geçici madde başlıklarının 
değiştirilmesi sebebiyle başlıkta değişiklikler 
yapılmasını gerektiren önerge Genel Kurula 
arz edilmiştir. Genel Kurulun oylarıyle başlık 
değiştirilmiş olacaktır. Okunan önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle yürürlük maddeleri 4, 5 olarak te
selsül edecektir 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rürülüğe girer 

BAŞKAN —- Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın üye?.. 
Yok. Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

Bu suretle Orman Kanunu üzerindeki müza
kereler de bitmiş bulunmaktadır. Çalışma süre
mizin nihayete ermiş bulunması hasebiyle gün
demimizde bulunan diğer kanunların müzakere
sine geçemiyoruz. 

Genel Kurulun almış bulunduğu karar veç
hile 22 . 3 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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79 NCU BİRLEŞİM 

21 . 3 . 1973 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmeik maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3; — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırmacı yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı fim, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve Özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X) Açık oya sunulacak işleri'gösterir. 
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mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. _ i^el Milletvekili Celâl Kargdı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. __ Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesyüt etmek 
maksadıyle Anaj^ısanm 88 nci maddesi gere
ğince bir M'eclis Araştırması yapılmasına dair 
•inergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasottin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasmm tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/20) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»' yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle .Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekili Sabahattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tanihî eser kaçakçılığım öu'e-
raek, turizm kredilerinin dağıknasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksac^y-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaırn-
ca bir genel görüşme açılmasına dad^ önergesi 
(8/17) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa, \ın 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme a s i 
masına dair önergesi (8/18) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlıık sigortasının memleketimizde tatlrik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel goıüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 xıoi maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatuik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddf-si 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ekir 
önergesi (8/23) 

31. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anavata
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketilerin ne-
denleriini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tamun
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/3G) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce MerUez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 8S nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük" faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimleı in kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana CikarıTmasını 
temin ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiı* önergesi (10/43) 

39. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et'j.ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına d*;ir 
önergesi (10/45) 

41. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılım1 sı
na dair önergesi (10/46) 



4 — 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca- bir Meclis araştırması açılmasına d-«ir 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mtı üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtıyaçlamı 
gerçek fiyatlar üzerinden satmahnabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbhlerir. ne er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının okm-
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tespit etrrek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddeyi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına ..bir ÖMr-
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için almaç ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek m al. şa
dı yi e Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosya' ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmam: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek im re 
Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. ^10/55) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına ılair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe 
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uva-
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzıere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ım, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımmdar yarattığ: tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili -Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasma dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-



ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasî Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. —• îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis arattırması açılması-
na dair önergesi (10/78) 

81. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytag 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, imam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — izmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 
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86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — içel Milletvekili Çetin Yıimaz'ın, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. _ îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın S8 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davrani5İarmı tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi belen
ime düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ye Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazean'ın, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amaeıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırmasa 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
1.2 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amaeıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle xA.nayasanm 88 nci maddesi uyarınca 
bir .Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Sur a Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güildoğan' 
m, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde 'bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya

pılan kaeakçılığm yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 



2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdı 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) '• 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derin.çay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 
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1 12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (G/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
ddbeyoğlu'nıın, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dlbeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
mm, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy-

| kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
I dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

(6/90) 
21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

2 2 / — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
PAİaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 

I büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi-
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ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (G/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu-(6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu' 
mm, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan AH Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
Iıı'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit. Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Ocak 1988'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 



48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. •— Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ilş köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Kesit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
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Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angının, 
/«nkara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka-

j nmdan sözlü sorusu (6/150) 
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69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'uin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi. İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı' haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki -
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kan al at Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili. Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (G/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 

yapmış olduğu açış konuşmasına dair MIUî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'ııun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lan.türk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiPin, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydanı- gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — istanbul Milletvekili Turgut Topaîoğ-. 
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — istanbul Milletvekili ilhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 

yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103.— İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral* 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan, yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu C6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dan Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 
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112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'in, eski Başbakan Süleyman Demirci'm kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

1.17. — Denizli Milletvekili Fuat AvcıYım. 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'm n. 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. :— Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekili Naci öaciroğ-
öu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin haik'kında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı

na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki millî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili îiyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan Öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — istanbul Milletvekili ilhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Flatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı momuriyetlerine is riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnızkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
seîi'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 
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134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230'l 

138. — Sinop Milletvelijli Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahkar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ' ekiminin yasak-
lanmasayle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
ı)ğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'ıa, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

147. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 mci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep . Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu-
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ııuııım bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 4. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MBYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu rapora. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi -.16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi oğ
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilcsiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 

tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarilıi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126>a 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında 'çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici 'bir madde 
eklenmesi hakkında kamun teiklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10. 7 .1972 ve 1 .2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . *12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
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(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nei ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri -gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
y-eri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nei ede) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21... 12 . 1972) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiıkoğlu Hatioe' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanım teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Yrehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nei ek ve 353'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nej. maddesinin kal

dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S.. Sayısı : 359, 359'a İ n c i 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(iS. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'iıı, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nei ek ve 361'e 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!]' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
(maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nei ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 .1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

22. — Burdur Milletvekili Mehmet Özb-ey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 . 1972) l 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo
ra'mu, Türk Ceza Kanununun. 480 nci maddesi-



- i d -
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi.hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377>e 1. nei ek ve 
377'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve. Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tııral ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mimi etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30..— 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 

Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Nairae Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'« 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Atioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
o09 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarı?,ı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osunanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
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dair kamın tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (ıS. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 ııed ek) (-Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicaml mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci dk). (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör İle Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
İvifat üztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezikereıSİ ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçioi Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 ,1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan Morglarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân kounisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.iu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

43. — ' T . B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1972 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/25) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi .- 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'mm, Niğde ili
ne bağli Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kamun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp TJner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
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Çocuklar hakkında Kanunun 8 nei maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
alisyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 

.2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. —• Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 2.9 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu dlc diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övct, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 3 0 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret üvet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanım 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne • madd eleri- ; 
id. tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde- \ 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile ; 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu [ 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka- ~ 
nun teklifi ve-İçişleri, Adalet, Millî Savunma, ' 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta- \ 

rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. —• Gümrük ve Tekel Başkanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtana ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 v« 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıra-tlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 12 .1972) 

15. — Arşıiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 



t o, — Devlet Arşivleri (fen el Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri îıaikkmda kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e İ n c i ek) (Da
ğıtana tarihleri : 12 . '5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 16 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 ned maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1 .12.1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Milli Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (İS. Sayısı : 
758 ve 753'e 1 neıi e(k) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Kuısluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Tesüme'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971, 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 

n -
j (:S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
| tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (.1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Ba-sm İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (<a) fıkrasının de
ğişti fümesine dair kanun teklifleri ve Çalışıma 
ve İçişleri koımisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye.2 nci 

j dk) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
I ve 21 . 12 . 1971) 
| 26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
i 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
| tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 

(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta-
[ rahlen : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada-
| let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
I Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 
î 28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan-
] dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ş ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (B. 
| Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
I (Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
I 27 . 12 . 1972) 

29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagüıı' 
| ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
i Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 

nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek-
1 lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
j Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nei ek) (Da

ğıtma tarihleri : 8 .3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

30. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
I lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de 
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nüfusa kayıtlı Osınanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nın ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nei ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması haklkmda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Koalisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci >ek ve 348'e 2 nci ıdk) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu-raporu (3/53) 
(-S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Coııtay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseykıoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğılu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 

Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (-S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Seââmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

37. — Bartın ilçesinin' Esenyıırt köyü ha
ne 47, öilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 

1 1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ö'lüm cezasına 
İ çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 

Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşcn kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kaifa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 udi 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi haMnnda kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla-
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rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı-İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . .1970 tarih ve 1316 sayılı Kanımla 
değişik 23 neti maddesine bir (d) fıkrası eklûnnıcsi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tar ihi : 24. 1.1973) 

X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lıı Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Yem feanunu tasarısı ve Tarım Adalet, 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

46. —• Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

47. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (;S. «ayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

48. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 mcd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

49. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

J X 50. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Mütealı-
I bitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ş ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın-
| dirlik komisyon!arından seçilen 6 şar üyeden 

kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

51. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 52. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye seçile
rek kurulan 88 No.lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 .1973) 

53. — M. Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı 

I hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
i teklifi ile İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyon-
! hırından 5'er üye seçilerek kurulan 104 No. lu 
I Geçici Komisyon raporu (2/822) (S. Sayısı : 

854) (Dağıtma tarihi : 12 . 3". 1973) 

X 54. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No.lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

| ıX 55. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lciıi-
I • 

ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 

| hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç-
! lamım geçici ithaline dair Gümrük 'Sözleş-
1 mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak-
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kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Güm
rük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

56. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 

bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından sekilen 
8 er üyeden kurulu 41 No. lu geçici komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

<•• 

(Millet Meclîsi 79 ncu Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı«ı : 

Millet Meclisi 10 üyesinin, seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men kütükleri hakkında 2 6 . 4 . 1 9 6 1 tarih ve 298 sayılı Kanunun 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 

104 numaralı Geçici Komisyon Raporu (2 /822) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Siyasî Partilerarası Seçim Komisyonumuz «iSeçimilerin Temel hükümleri ve ıSeçmen Kütükleri 
hakkında 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun» seçmen kütükleriyle ilgili kısmı hakkında 
çalışmalarını bitirmiş, hazırladığı kanun teklifim, gerekçeleriyle birlikte ilişikte sunmuştur. 

Mer'i hükümler muvacehesinde, 30 Mart 1973'te seçmen kütüklerinin tanzâmine başlanacağı 
dikkate alınarak, gereken işlemin yapılmasına delâletlerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

A. P. A. P. D. P. 
İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili Erzurum Milletvekili 

/. H. Tekinel A. N. Erdem C. önder 

A. P. A. P. C. H. P. 
Adana Milletvekili Uşak Milletvekili İstanbul Milletvekili 

C. Akçalı O. Dengiz R. Ülker 

O. H. P. D. P. D. P. 
Kars Milletvekili İstanbul Milletvekili Denizli Milletvekili 

T. Artaç Dr. S. Bügiç H. Korkmazcan 

M. G. P. M. G. P. C. P. 
Ankara Milletvekili Van Milletvekili İstanbul Milletvekili 

E. Paksüt 8. Yıldız O. Kabibay 
C. P. 

İstanbul Milletvekili 
S. Orkunt 

GEREKÇE 

Siyasî Partiler Kanunu ile seçim mevzuatımızın uygulamada görülen ve şikâyet konusu edi
len aksaklıklarının giderilmesi için Millet Meclisi Başkanlığınca, grubu bulunan siyasî parti
lere yazılan 15 . 11 . 3972 gün ve 6811 sayılı tezkere üzerine, siyasî parti temsilcilerinden olu
şan Komisyonumuz, ilk toplantısını Sayın Millet Meclisi Başkanının Başkan lığında yaparak ça
lışmalarına başlamıştır. 

Büyük bir anlayış ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda; mer'i hüküm
ler muvacehesinde 30 Mart 1973 tarihinden önce kanunlaşarak yürürlüğe girmesi ve ayrıca 
bir kuruluşu gerektirmesi itibariyle, ilk olarak «298 sayılı ıSecjımlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkında Kanun» un Seçmen Kütükleri ile ilgili hükümlerinin ele alınması 
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muvafık görülerek, ilkeler tespit edilmiş ve bu ilkeler istikametinde mutabakata bağlanan met
nin, hazırlanan gerekçesiyle birlikte ve teiklif halinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulması 
'kararlaştırılmıştır. 

2 Mayıs 1961 tarihinde yürürlüğe giren ve seçim, mevzuatımızı düzenleyen üç anakanundan 
biri olan 298 sayılı Kanun, (bilindiği üzere Seçmen Kütüklerinin geçiciliği ilkesini benimsemiş 
bulunmaktadır. 

Ancak 1961 yılımdan itibaren uygulanan bu sistemin tatbikatta birçok mahzurları görülmüş 
ve ezcümle, mevcut sf-çmenlerîn tam olarak kütüklere ve bunlara uygun Sandık Seçmen Liste
lerine intikali gerektiği halde, bu husus tahakkuk; ettirilmemiş; bundan başka geçici olan kü
tüklerin, 'kesinleştiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak Yasama Meclisleri veya ma
hallî seçimlerde yeniden kütük düzenlenmemesi, diğer bir deyimle, bu süre dışında yapılacak 
her seçimde ayrı ayın seçmen kütükleri ve sandık seçmen listelerinin düzenlenmesi mecburi
yeti; bu işlerle görevlendMlenlıerkı, geçici görevleri dolayısıyle görevlerini tam yapabilecek 
yeterlikte yetiştirilmelerine imkân olmaması, sayım ve yazım işlemlerinde birçok vatandaşla
rın yazümamasına yol açmış, ayrıca kesinleşen kütük ve sandık seçmen listelerine zorunlu olan 
halterde dahi ilâve yapılamaması ve seçmen kartiannın eksiksiz olarak seçmen vatandaşlara 
ulaştırılamaması sonucu, büyük bir seçmen kitlesi seçimlerde oylarını kullanamamışlardır. 

özetlenen bu mahraırlarm izalesi için, diğer bir sistem olan «daimî kütük sisteminin» mevzu
atımıza getirilmesi bir mecburiyet olarak kendisini göstermiş ve bu maksatla anılan kanunun 
ilgili maddelerinde değişiklik öngörülmüştür. 

Genel hatları itibariyle bu değişikliklerle; seçmem kütüklerinin daimî olarak tesisti; denet
leme ve yeniden kayıt işlemleriyle, seçmenlerin ve sonradan seçme yeterliğini iktisabetmiş va-
dandaşlarm kütüklere yazılması ve bu niteliği kaybedenlerin de çıkarılması mümkün hale ge 
tirilerek, kütüklerin her an hayatiyetlerini belirli olarak muhafaza e+meleri sağlanmış; ayrıca 
yabancı memleketlerde bulunan vatandaşların kütüklere yazılmalarına olanak sağlanarak; iş
lemlerin hâkim denetiminde bulunan daimî bürolarca ve bu büroların yetiştirilmiş görevlileri 
tarafından yürütülmesi ve belediye hudutları içerisinde seçmen kartlarının, vatandaşın ad
resine taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi, öngörülmüş bulunmaktadır. 

298 sayılı Kanunun mevcut sistematiğine uygun olarak düzenlenen tasarı, üç maddeden iba
rettir. Çerçeve maddesi olan I nci madde, sözü edilen Kanunun 15 nci maddesini değiştirmekte; 
2 ve 3 ncü maddeler de, yürürlük ve yürütmeye taallûk etmektedir. 

MADDE GEREKÇELEBİ 

Madde 1. Tasarının 1 nci maddesi ile; 298 sayılı Kanunun 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
46, 48, 110 ve 140 ncı maddeleri ve bu kanuna 533 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ile eklenen 
ek birinci maddösi tadil edilmektedir. 

Madde 28. Seçmen olan vatandaşların eksiksiz olarak yer aldıkları seçmen kütüklerinin 
daimîliği esasını getiren bu madde, kütük işlemlerini düzenlemek üzere daimî seçmen kü
tükleri bürolarının kurulmasını öngörmektedir. 

Maddenin 2 nci fıkrası, Anayasanın 75 nci maddesi istikametinde ve balen mer'i olan sis
tem gibi, kurulacak büroların, hâkim yönetim ve denetiminde görev yapacaklarını hükme bağ
lamaktadır. 

Madde 29. Merkez ilçeler dâhil, her ilçede kurulacak olan daimî seçmen kütükleri büro
larının kadro mevcut arını ve görevlilerin özlük İşlemlerini düzenleyen, madde, kadroların 
Adalet (Bakanlığına ait kadrolara eklenmesini ve büroların araç, gereç ve sair her türlü mas
raflarının seçim ödeneğinden karşılanmasını düzenlemekte ve ilçe peçim kurulu başkanı hâ-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 854) 
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kimlerin, görevlilerin «içil âmiri bulunduğunu ve bunlar hakkında uyarma ve kınaıma disiplin 
cezalarını doğrudan doğruya uygulayabileceklerini, il seçim kurulu başkanlarının, iş durumu
nun gerektirmesi halinde, yetki alanındaki ilçelerde görevlilerin geçici olarak görevlendirilme
lerini yapabileceğini hükme bağlamaktadır. 

Tasarının bu mad'qesiyle derpiş olunan kadroların alınması bakımından gerekli 2 nci bir ta
sarı, aynca Yasama Meclislerinin takdirlerine arz edilecektir. 

Madde 32. — Tasarı ile getirilen seçmen kütüklerinin daimdliği ve yıllık denetimleri esasına uy
gun olarak, krdki ve binalar cetvelinin, denetimlerden önce de siyasî partilerin ilçe başkanlıfcla-
mna verilmesi içim maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 33. — Her seçim bölgesi içdn daimî bir seçmem kütüğü düzenlenmesini öngören madde, 
'kütüklerin ilk düzenlenmesinde ve yıllık denetimlerde, sandık seçmen listelerimin hazırlanmasında 
ve seçmem kartlarımın dağıtılmasında, ilçe Seçim Kurulu Başkamı tarafından görevlendirilecek 
olanları, merU metnin 35 ned maddesinde olduğu gibi tanzim etmektedir. 

Madde 34. — Bu madde ile, kütüklerim tanzimimde, ilik sayım ve yazım işlemlerinin tam bir 
sıhhatle yapıiaJbdlmıesind teıminen ve bir defaya mahsus olmak üaere, nüfus sayımlarında olduğu 
gibi, bütün yurtta seçmen vatandaşların aynı anda tespit ve yazımlarının yaptırılması öngörül
mektedir. 

1973 yılı Mayıs ayının 2 nci Pazar günü yapılacak olan sayım ve yazım işlemlerinim aynı gün 
saat İ7.00'ye kadar bitirilmiş olması da gerekmektedir. 

Seçmen vaıtandaşlanm ' beyanına göre yapılacak olan sayım ve yazım işlemlerinim ne şeMMe 
yapılacağı, kimlik tespitimde gerekli belgeler ve bu belgelerim mlevcudolmaması halinde öngörülen 
usul, yurt dışında bulunan seçmem vatamdaşlanıı, ev halkımın beyanına göre sayım ve yalımlarının 
yapılması, maddede açıkça düzenlenmiştir. 

Yurt dışında bulunup da, bu madde gereğince sayım ve yazımı yapılan seçmen vatandaşlar, da
imî seçmen kütüklerinin tanzimi sırasında Türkiye 'delki son ikametgâhlarının bulunduğu yer 
seçim bölgesinin daimî seçmen kütüğüne kaydedileceıklerdir. 

İlk sayım ve yazımı düzenleyen bu madde gereğince, örneği Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
tayin ve tespit edilecek 2 tür cetvel kullanılacaktır. Bir numaralı cetvel, sayım ve yazımı yapılan 
sıeçiım böligesrinlde ikaımet edem seçmen vatandaşları kapsayacak, 2 numaralı cetvel de, ikametgâhı 
başka bir seçim bölgesinde bulunmasına rağmen, türlü nedenlerle ve muvakkaten bulundukları 
yerde sayım vte yazımı yapılan seçmen vatandaşları ihtiva edecektir. 

Kütüklerin, ikamet edilen seçim bölgesine göre tanzimi esas olduğundan, sayım ve yazım sonum
da, bir numaralı cetveller o bölgenin daimî kütük bürosuna, iki numaralı cetveller de, sayım ve 
yazımı yapılan seçmenlerin ikamet ettikleri esas bölgelerin bağlı bulunduğu daimî seçmen kütük
leri bürosuna tevdi ve teslim olunacaktır. 

Maddemin müteakip hükümleri, cetvellerin, ilgili daimî seçmem kütükleri bürolarımca ayırım, 
tasnif ve birleştirme işlemlerini, her seçim bölgesi için ayrı ayrı düzenlenecek seçmem Mil&terinin 
tanzimi usullerimi etraflıca hükme bağlamaktadır. 

Madde 35. — Düzenlemem daimî seçmem kütüklerinin, hayatiyetlerimi muhafaza etmeleri bakı
mımdan, her yıl Mart - Nisam aylarımda denetlenmeleri esası ömıgörülmüş bulunmaktadır. 

Demetlemeler, memleketimiz bakımımdan, nüfus hareketlerinin en az bulunduğu Mart - Nisan ay
larında yapılacaktır. Mevcut seçmenlerin kütüklere göre yapılacalk denetimlerimde ayrıca, daimî 
seçmen kütüğünüm düzenlenmesinden sonra, yeniden seçmen sıfatımı ve yeterliğini kazanmış olan
ların ve o seçim bölgesine ikametgâhını nakletmiş seçmenlerim kütüklere intikal ettirilmek üzere sa
yım ve yazımı; o seçim bölgesinden başka bölgeye ikametgâhımı nakletmiş seçmenlerle, seçmem sıfat 
ve yeterliğini kaybetmiş seçmenlerim de kütüklerden çıkarılması için gerekli sayım ve yazım işlem
leri yapılacaktır. 

Denetimlerde ve yeniden yazımlarda işlemlerin ne şekilde yapılacağı ve kimlerim görevlendiri
leceği hakkında önceki madde hükümlerinin uygulanacağı, yapılan atıfla belli edümektedür. 

Millet Meclisi' (S. Sayısı : 854) 
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M^ddâffl (ÛB) benıdi vefat ettikleri muhtarlıklarca kütük bürolarına bildirilen veya denetiımler-
de anlaşılan seçmenlerin, ölüm kayıtlarının bürolarca ilgili nüfus idaresinden tahkik ve tespitini 
ûnıgörımıelktödir. - -

Maddenin (C) bendi, demetim sonucunda yeniden kütüklere ilâve edilecek ve çıkarılacak seç
menler için bürolarca ayrı ayrı İnsıteler hazırlanacağını ve ilçe seçim kurullarınca bu cetvellerin 
incelenerek:, kurul kararı ile kütüklere gerekli ilâve ve çıkarmaların yapılacağını tanzim etmek
tedir:" 

İlçe seçtim kurallarınca yapılacak kütüklere ilâve ve çıkarımla işlemlerinin hangi tumhlerde ya
pılacağı ve hangi süre içerisinde bu işlemlerin kurullarca ilkmal ve initacedileeeği, bütün yurda şâ
mili oİnıalk üzere, Yüksek Seçim Kurulu tarafındanbelli edileeefktir. 

. Maddenin (ıD) benıdi, herhangi bâr sebeple kütüklere yazılmıajmış yurt içindeki ve yurt dışında
ki seçmen vatandaşlarla, ikamıeıtgâhmı başka bir seçim bölgesine nakleden seçmenlerin kütüklere 
intikali için, müracaat şekillerini ve bürolarca yapılacak işlemleri ayrıntılı bir şekilde düzenlemek
tedir."-

Madde36. —•• Bu madde, seçmenlerin sayını ve yazımında, kütüklerin denetlenmesinde ve yeni
den yazım işlemlerinde, siyasî partilerin birer müşahit bulunduraibilecıelklıerini, bu müşıahitlerin ilçe 
seçtim kurullarıma bildiriliş şekillerini, kendilerine Ikuruloa müşahidolduklarına dair verilecek belge 
ile görev yapacaklarını ve seçmenlerin ilk sayım ve yazımlarında, görevli olanlarla, partili müşa
hitlerin, sayım ve yazımdan ayrık kalrnaoıaları için, daha önıoe yazılmamış bulunmaları kaydı 
ile kendilerinlin, o bölgede sayım ve yazımlarının yapılacağını tanzim etmektedir. 

Madde 37. —Bu madde Süe, günlük çalışmaların tespiti, mevcut 37 nei maddeye mütenazır 
olarak düzenlenmektedir. Gerek kütüklerin denetlenmesine ve gerek sandık seçmen listelerinin 
yazım ve düzenlenmesine memur edilen kimselerin, günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla 
tespit etmeleri; kütük ve sandık seçmen üstelerinde görülecek noksanlık ve sair kusurlu hareket
lerin sorumlularını tespit ve görevlilerin günlük çalışmalarını kontrol bakımından öngörülmüş 
tür. 

Madde 38. -—- Cetvellerin teslimi, birleştirilmesi, daktilo edilmesi, kontrol ve onaylama iş
lemlerinin nasıl yapılacağı, bu maddede açıkça düzenlenmiştir. 

Madde 39. — Maddede yapılan değişiklik, sandık bölgelerinin tespit ve sandık seçmen liste
lerinin ayrılmasında öngörülen ve halen 10 gün olan sürenin, işlerin mahiyetinin gerektirdiği 
ölçüde tayin ve tespitini Yüksek ISecJim Kuruluna bırakılmakta, ayrıea merli metindeki atıf da 
maddö İçinâ dahil edilmektedir. 

Madde 41. —Maddede yapılan değişiklikle, sandık seçmen îistelerinin asılması zamanım açık
ça belli edilmiştir. 

Madde 46. — Maddede yapılan değişiklik, düzeltme yapılan sandik seçmen listelerinin, siya
sî partilere istekleril olmadan da verilmesini hükme bağlamakta ve kütükler daimî bulunduğun
dan ve sandık seçmen listeleri de buna göre düzenleneceğinden, kesinleşen sandık seçmen liste
lerinin, kesinleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılacak diğer bir seçimde kullanılacağına, 
diğer bir deyimle bu süre içerisinde yeniden sandık seçmen listesi düzenlenmeyeceğine dair 28 
nei maddedeki hükmü tadil edip, süreyi 3 aya indirmektedir. 

Maddeye ilâve edilen hükümlerle, kütüklere ve kesinleşen sandık seçmen listelerine, ilçe seçim 
kurulu başkanının kararı ile yapılacak ilâve kayıt işlemleri tanzim edilmektedir. 

Bilindiği üzere, sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra, resmî görev yerinin değiş-
tİTİlmesi sebebiyle ikametgâhını nakleden seçmenler, şimdiye kadar oylarını kullanamamış bulun
maktadırlar. 

Bu mahzurun giderilmesi içih, sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden sonra, resmî gö
rev yerinin değiştirilmesi ve bundan dolayı ikametgâhın nakledilmesi sebebiyle bulundukları yer 
sandık seçmen listesine yazılmamış seçmenlerin oy verebilmelerini sağlamak üzere maddeye hü
küm sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi . (S. .Sayısı : 854) 
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Bu gibi hallerde, en geç oy verme gününden önceki 10 ncu gün saat 17.00'ye kadar, resmi 
görev sebebiyle ikametgâhım nakleden seçmenler kimlik ve görevli bulundukları daitre veya ku
rumca verilmiş belge ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabileceklerdir. 

Bu konudaki görev belgesinin, görevlinin kimliğinden başka, hangi tarihte o seçim bölgesi
ne görevin nakledilip, işe başlandığını ve görevin naklinden dolayı ikametgâhını, görevli ile 
birlikte nakledenlerin MmlMerini de ihtiva etmesi gerekmektedir. 

Görev yerinin değiştirilmesinden dolayı, sandık seçmen listelerine ve ilgili kütüğe kayıt iş
lemlerinin icrası için,, aranılan hususlar maddede gösterilmiş bulunmaktadır. Buna göre, resmî 
görev yeri değiştirilenlerin ve beraberinde bu nedenle ikametgâhını nakledenlerin evvelce, eski 
görev yerinde kütük ve sandık seçmen listelerine kayıtlı bulunmaları ve görev yerinin değiştiril
mesi sebebiyle, kayıtlı oldukları yerde oy verememeleri gerekmektedir. 

öte yandan hangi görevlerdin resmî görev olduğunu tayinde, 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nei maddesi esas tutulacaktır. Maddenin müteakip hükümleri, bu konuda yapı
lacak işlemleri düzenlemektedir. 

Madde 48. — Bu madde seçmen kartlarının dağıtımında iki usul öngörmektedir. Seçmen 
kartlarının dağıtımında, genellikle şikâyet konusu edilen ve bir kısım seçmenlere kartlarının 
ulaştırılamaması sonucunu doğuran (mahzurların izalesi için düzenlenen maddede; belediye hudut
ları içerisinde ikamet eden seçmen vatandaşlara, kartlarının taahhütlü posta ile ve adreslerine 
gönderilmesi, belediye hudutları haricinde de, şimdiye kadar olduğu gibi dağıtımın yapılması tan
zim edilmektedir. < 

Madde 110. — Maddede yapılan değişiklik, nıer'i metine, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
eklenmesinden ibarettir. 

Madde 140. — Mevcut 140 ncı maddeye eklenen fıkra ile; sayım, yazım ve denetim işlemleri 
Sırasında kanunda belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlara, sorulara cevap vermeyenlere, 
bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere, ilk sayım ve yazım günü, sokağa çıkma yasağı kaldırılma
dan, bulundukları yeri terk edenlere, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, tâyin 
edilecek müeyyide derpiş olunmaktadır. 

Ek madde — Anayasanın 75 nci maddesi istikâmetinde, seçimlerle ilgili bütün işlemlerin ka
nunların öngördüğü şekilde,' zamanında ve aksamadan yürütülmesi için yapılması gereken işlem
ler, ek madde hükmü ile açıkça gösterilmiş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belli etmektedir. 
, Madde 3. — Bu kanun hükümlerinin, Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlamakta
dır. 

104 No. lu Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
104 No.lu Geçici Komisyonu 9 . 3 . 1973 

Esas No. : 2/822 
Karar No. : 2 • 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında 
26 . 4 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
Geçici Komisyonumuza havale olunmakla ve Hükümet temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Teklifte 28 nci maddenin değişik şeklinde konu edilen Seçmen Kütükleri bürolarına atanacak 
olan memurların atanmalarının gecikmeleri ve atamalara ait kadro kanununun geç çıkması ihti-
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maline binaen bir geçici maddenin eklenmesi uygun görülmüş ve kanun başlığı da buna göre 
değiştirilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi kapsamına giren; 28, 33, 35, 37, 38, 39, 48, 110, 140 ve ek 1 nci maddeler 
Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi kapsamı içinde bulunan 29 ncu maddenin 1 nci fıkrasında daimî seçmen 
kütüğü bürolarında çalıştırılacak memurların en az iki kişi olması hususu hizmetin görülmesi na
zara alınarak yeteri kadar memur şeklinde değiştirilmiştir. Keza, bu bürolarda birer hizmetli bu
lunur şeklindeki tabir 657 sayılı Personel Kanununun gerekçesi ve esprisine uygun olarak yardımcı 
hizmetler personeli şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, aynı maddeye dördüncü fıkra olarak işlerin 
müsaadesi nispetinde bu bürolarda çalışan memurların Adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştı
rılmaları uygun görülmüş ve bu sonucu sağlayıcı ilâve yapılmıştır. 

Teklifin 1 noi maddesi kapsamı içinde bulunan 32 nci maddesinde, her seçim bölgesi için düzen
lenen kroki ve binalar cetvelinin onaylı bireîr örneğinin ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından 
siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına kütüklerin yazılma ve denetim işlemine başlamadan önce 
verilmesi hususunda bir müddet konulması uygun görülmüş ve bunun için «en az iki gün» tâbiri 
ilâve edilerek madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi kapsamına giren 34 ncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde, seç
menin kimliğini dalha iyi tespit edebilmek "bakımından sokak adı tâbirinden sonra «ibina veya varsa 
daire kapı numarası, seçmenin adı» ilâvesi yapılmış ve fazla fayda mülâhaza edilmediği için «nü
fusa kayıtlı oldukları yer» tâbiri çıkarılmış, keza aynı bendin (2) numaralı fıkrasında aynı dü
şümce ile «doğum yeri ve tâbiri» ibaresinden sonraki «nüfusa kayıtlı olduğu yer» tâbiri çıkarılmış 
madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi kapsamına giren 36 ncı maddenin dördüncü fıkrası, siyasî parti temsil
cilerinin müşahit olarak görev yapmak için ilçe seçim kurulu başkanından belge almalan, seçim 
kurullarının görevlerini fazlaca aksatacağı mütalâa edildiğinden metinden çıkarılmış ve mer'i 36 
ncı maddenin son fıkrası metnin dördüncü fıkrası olarak aynen intikâl ettirilmiştir. «Ancak» diye 
başlayan altıncı fıkra redaksiyon bakımından beşinci fıkranın devamı olduğu için bu fıkra içine 
ithal olunmuştur. 

Teklifin 1 nci maddesi kapsamına giren 41 nci maddenin birinci fıkrasında «oy verme günün
den önceki otuzibeşincıi gün» tâbirine daha açıklık ve genişlik vermek için «ıoy verme gününden ön
ce en geç otuzbeşinci gün» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi kapsamına giren 46 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki müddet, geçmiş 
tatbikat nazara alınarak «6 ay» şeklinde değiştirilmiş ve bu madde bu değişiklikle kabul edilmiş. 
ti*. 

Yukarıda gerekçesi arz edilen ve Komisyonumuzca ilâve olunan geçici madde teklifin 2 nci 
maddesi olarak düzenlenmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi' 3 ncü madde olarak, teklifin 3 ncü maddesi de 4 ncü madde olarak ay. 
nen kalbul edilmiştir. 

Oenel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere iş/bu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
104 No.lu Gteçici Komisyon 

(Başkanı Sözcü Kâitâp 
Erzurum İzmir Erzurum DetnMâ 
S. Araş M. Daldal O. Karaca A. Uslu 

Erzurum Gıaizüattitep Grümüşane Kırkla/reli 
C. önder A. t. Göğüs M. Karaman Muhalif (eldi) 

M. Atagün 

Küitiaihıyai 
F. Agmioğlu 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Bu teklif kanunlaştığında en küçük ilçede dalhi daimî seçmen kütükleri bürosu kurulacaktır. Bu 
bürolar için : 

a) İki odalı bir yer kiralanacaktır. Tabiî büyük şehirlerde daha büyük yerlerin kiralanması 
zorunlu olacaktır. 

ib) Bir şef, bir memur v,e bir yardımcı hizmetler personeli tayin edilecektir. Büyük şehirlerde 
daha fazla memur tayin edilme zorunluğu doğacaktı*. 

c) Her ilçeye, her yıl yakacak, kırtasiye, PTT, aydınlatma, temizlik vesair masraflar Dev
letçe gönderilecektir. Asgarî ölçü ile; Türkiye'de nüfus daireleri için yapılan masraf kadar bir sar
fiyat daimî seçmen, kütükleri büroları için. yapılaoaktır. Niçin? 4 senede bir veya 4 seneden iki yıl 
sonraki 1/3 bölgede yapılacak seçimlerde seçmene oy atma imkânını sağlamak için. 

Bu usul, her seçmene mutlak olarak oyunu kullanma olanağını sağlayamamaktadır. Yapılan 
masraf ile alınacak netice karşılaştırıldığında yeni getirilen bu sistem, masrafı ve bürokrasiyi ihya 
etmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Türkiye'de vatandaş, nüfus naklinde, tapu kaydı çıkarmakta, mahkeme ilâmı sureti almakta hat
tâ vergisini yatırmakta çektiği sıkıntının içinde yaşarken, üç sene veya iki sene veya bir sene son
ra yapılacak seçimler için kütük kaydını başka bir seçim bölgesine naklettirmek maksadıyle me
mura başvuracak ve külfete katlanacak kanaatinde değilim. 

Seçim olmayan senelerde her yıl Mart ve Nisan aylarında yeniden memurların kapı kapı geze
rek, başka seçim bölgesine gidenler ile seçmen sıfatını kazanmış-veya kaybetmiş veyahut vefat et
mişleri tespit etmekte ne fayda vardır? Mesele seçim olacağı tarihte ve bölgede seçmeni sıhhatli 
olarak seçim kütüğüne kaydetmek ve o anda kendisine verilecek seçmen kartı ile genel seçimlerde 
Türkiye'nin hangi seçim bölgesinde bulunuyor ise, seçimden onbeş gün önceye kadar, bu seçmen kar
tını o seçim bölgesiaıde seçim kuruluna ibraz etmek suretiyle orada seçim kütüğüne kaydolup 
oyunu kullanma imkânını sağlamaktır. Getirilen sistem her seçmeni mutlak surette seçim kütüğü
ne kaydeden ve oyunu kolayca her bölgede kullanma imkânını otomatik olarak bahşeden bir sistem 
değildir. Seçmen yine kütüğe kaydedilip kaydedilmediğini asılan seçmen listelerine bakmak suretiy
le öğrenecek ve kaydı yok ise, kütüğe kayıt için ilgililere başvuracaktır. 

Türkiye'de seçmen kütüklerine bakarak kaydının mevcudolup olmadığını öğrenen çok az kişi ol
duğu bir gerçektir. Seçmen bunu ancak seçim günü veya şayet seçmen kartı dağıtıknışsa, bundan 
sonra öğrenmektedir ki, artık seçim kütüğüne kaydolma imkânı da mevcut değildir. Mesele, se
çim yapılacak yerde ve tarihte orada bulunan seçmenleri kütüğe sıhhatli ye süratli şekilde kay
detmek ve o anda seçmlene seçmen olduğuna dair oracıkta seçmen kartı vererek seçim kütüklerine 
bakmadan veya nakil yapma külfetine, teklifte ifade edildiği gibi, katlanmadan kendisine verilen 
bu seçmen kartı ile seçim zamanından onbeş gün önce nerede bulunuyor ise, genel seçimlere orada 
katılma imkânını sağlamaktır. 

ölüm vukuatını bildirmeyen ve mahalle halkını tanımayan veya tamyamayan muhtarlardan 
vefat eden seçmenleri derhal daimî seçmen kütükleri bürolarına bildirmesini istemek ve bunun ye
rine getirileceğine inanmak safdillik olur. 

NETİCE : Daimî seçmen kütükleri bürolarının bürokrasiden başka bir şey getirmeyeceği, her 
seçmene seçmen kütüklerine mutlak suretle kaydedilme ve nerede bulunuyor ise, ojada oy kullan
ma olanağını sağlayamadığı, yapılacak masrafla elde edilecek netice arasında devlet ve millet aley
hine külfet getireceği nedeniyle daimî seçmen kütükleri bürolarının kurulmasına karşıyım. 

Genel seçimlerde veya seçim yapılacağı seçim bölgelerinde muayyen tarihte ve bir gün içinde 
sıhhatli ve süratli şekilde seçmenlerin yazılması ve yazıldığı aada seçmene seçim kartı verilmesi, 
bu kart ile her seçim bölgesinde seçime iştirak etme imkânının sağlanması, seçim listelerine bak
ma külfetinden kurtarılmıası ve seçim listeleri yazıldığı gün seçim kartı almayanların muayyen sü-
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re içinde seçim kuruluna müracaat ederek seçim kütüğüne kolaylıkla kaydedilmesine ve bunun 
radyo ile vatandaşlara duyurulmasına dair bir usulün getirilmesinde-, Türkiye'nin gerçeklerine 
daha uygun ve daha az masraflı olacağı kanaatlideyim, 

Saygılarımla. 
Kırklareli Milletvekili 

Mehmet Atagün 
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MÎLLET MECLİSİ 10 ÜYESİNİN TEKLİFİ 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi'•'( hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkında Kanunun 28,29,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 110 ve 140 ncı madde
leriyle, bu kanuna 13 . 2 . 1965 tarih ve 533 sayılı seçimlerle ilgili kanunların bazı hükümlerinin 
ideğiştirilmesii hakkımdaM Kanunun 10 nou maddesiyle, eklenen Ek Birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Seçmen kütüğünün daimiliği 

MaJdde 28. — Seçmen olan vatandaşların eksiksiz olarak yer aldıkları daimî seçmen kütükle
rini ve bu kütüklere dayanılarak sandık seçmen listelerini hazırlamak, seçmen kartlarını düzen
leyip, dağıtma ve kanunla verilen sair görevleri yapmak üzere; her ilçede, daimî seçmen kü
tükleri bürosu kurulmuştur. 

(Seçmen kütükleri büroları; Seçimlerin başlangıç tarihimden, seçim işlemlerinin bitmesine ka
dar bağlı bulundukları seçim kurullarınım, bunun dışında kalan süre içersinde de, seçim ku
rulu başkanlarmm yönetiminde ve her halde, ü«t seçim kurullarının denetiminde görev yapar
lar. 

Görevlilerin özlük işlemleri ve geçici görevlendirme 

Madde 29. — Her daimî seçmen kütüğü bür osunda; bir büro şefi ve en az iki memur ile bir 
hizmetli bulunur. Nüfusu yüzbini aşan yerlerde, her yüzbin nüfus ve küsuru için, ayrıca 
bir memur kadrosu ilâve edilebilir. 

Şef ve memurların nitelikleri, göreve alınmaları, yükseltilmeleri ve nakilleri ile haklarında 
disiplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemleri hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ilgili hükümleri, ilçelerin bağlı bulundukları adalet komisyonları tarafından, bu 
komisyonlarca atanmakta olan adalet personelin in tâbi oldukları hükümler dairesinde uygulanır, 
AncaJk, şef ve memurların sicil âmirleri, bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu başkanıdır. İlçe 
seçim kurulu başkanı, şef ve memurlar hakkında disiplin cezalarından, uyarma ve kınama ce
zalarını doğrudan doğruya uygulamaya yetkilidirler. 

İh seçim kurulu başkanı, iş durumuna göre, memurların bürolara dağıtımını ve gerektiğinde 
geçici olarak, bir bürodan diğer bir büroya nakil suretiyle görevlendirilmelerini yapar. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarında görevlendirilecek şef, memur va hizmetlilerin kad
roları, Adalet Bakanlığımın kadrolarına eklenir. 

Daimî seçmen kütükleri nürolarmın araç, gereç ve sair masrafları seçim ödeneğimden karşı
lanır.» 

.Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi 

Madde 32. — Yukarıki madde gereğince, her seçim bölgesi için düzenlenen kroki ve bina
lar cetvelimin onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, siyasî partilerin ilçe 
başkanlıklarına kütüklerin yazılma ve denetim işlemine başlamadan önce, alındı belgesi karşılı
ğımda veriüir; 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 854) 
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Seçimlerin temel hükümleri ve sermen kütükleri hakkında 26 . 1 . l1961 tarik ve 298 sayılı Kanunun 
Bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. ~- 26'. 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçıitnilerün Temle! Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri hakkında iKanunun 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 110 ve 140 ncı maddeleri 
üe "bu 'kanuna 13 . Q .1965 tarih ve 533 sayılı seçimlerle liılgüM kanunların bâzı hükümlerinin değiş-
tMlmeısi hakkındaki (Kanunun 10 ncu {maddesiyle eklenen ek (birinci maddesi -aşağıdaki şektüdie )de-

Seçmen kütüğünün daimiliği : 

Madde 128. <— ,'Tefclfteki şekliyle Komisyonumuzca aynen Ikaîbul edilmiştir. 

Görevlilerin özlük işlemleri ve geçici görevlendirme : 
Madde 29. — iBer daimî ıseçmen kütüğü bürosunda bir (büro şefi ve yeteri (kadar ünemur ile bir 

yardımcı (hizmetler (personelli ('bulunur. Nüfusu 100 bind iaşan yerlerde, her yüz (bin n'üfus ve kü
suru için ayraca bir (memur kadrosu Ülâve /edilebilir. 

Şef ve mjeanurların nitelikleri (göreve alınmaları, yükseltilmfeleri ve nakilleri üe haklarında di
siplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işleımleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun üJigild hiükümleri. ilçelerin bağlı ^bulundukları Adalelt komisyonları tarafından, ibu komisyon
larca la/tıanmıakba olan Adalelt personelinün tabi oldulkları (hükümler dairesinde uygulanır. Ancak, 
şef ve ittileönurların sicil âmirleri Ibağlı Ibulündukları üçe seçıim kurulu (başkanıdır. îl'çe seçim kurulu 
başkanı, şef ve mamurlar hakkında disiplin cezalarından, uyarıma tve |kmıama cezalarını doğrudan 
doğruya luygulamıaya yetkilidirler. 

ilçe seçim kurulu başkanı iş durumuna göre samurların Ibürolarta dağıtımını ve gerektiğinde 
geçici olarak (bir (bürodan diğer 'bir (büroya nakil suretiyle görevlendlirüıneBini yapar. 

İlçe ıseçiim kurulu başkanı, liflerin müsaadesi nispetinde Idaimî 'seçmen kütükleri bürosu onemıur-
lannın adalelt hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına (müsaade ledlebdlr. 

Daimî (seçmlen [kütükleri bürolarında (görevlendirilecek şef, ımemur ve yardımcı (hizmetler per
soneli kadroları, Adalelt 'Bakanlığı (kadrolarına eklenir. 

Daimî seçmen kütükleri bürolarının araç, gereç ve sair masrafları seçim ödeneğinden karşıla
nır. 

Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi : 

Madde 32. — YukanM (madde gereğince, her seçim bölgesi için düzenlenen kroki ve binalar 
cetvelinin onaylı (birer örneği, üçe seçim kurulu (başkanı (tarafından, .siyâsî ıpatftalerin üçe baş-
kaaüıklarına kütüklerin yazılma ve denelim işlemine başlamadan en az iki gün önce, alındı ıbelgte-
si karşılığında verilir. 

Kütüklerin düzenlenmesinde ve deneıtknsmesinde görevlendiıileceklıer, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 854) 



— 12 — 

(Millet Meclisi 10 üyesinin teklifi) 

^Kütüklerin düzenlenmesinde ve denetlenmesinde görevlendirilecekler 

Madde 33. — Her seçim bölgesi için, bir Daimî Seçmen Kütüğü düzenlenir. Daimî Seçmen 
kütüklerinin ilk düzenlenmesinde, daimî seçmen kütüklerinin yıllık denetimlerinde, sandık seçmen 
listelerinin hazırlanmasında ve seçmen kartlarının düzenlenip, dağıtılmasında; ilçe Seçim Kurulu 
Başkanları; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebileceği gibi, Devlet Katma 
bütçeli idare, özel idare, Belediye, iktisadî Devlet Teşekkülleri ve kamu tüzel kişiliklerindeki 
(Hakimler, Vali ve kaymakamlar, Nahiye müdürleri askerî şahıslar, Zabıta Âmir ve memurları 
hariç) bütün memurları görevlendirebilir; dışardan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vali ve kaymakamlar, ilçe Seçim Kurulu ve il Seçim Kurulu başkanları tarafından, bu konu
da istenen her türlü yardımı yapmak zorundadırlar/ 

Daimî seçmen kütüklerinin düzenleni§i) 

Madde 34. — Daimî Seçmen Kütükleri aşağıdaki şekilde düzenlenir : 
A) 1973 yılı Mayıs ayının ikinci Pazar günü, bütün yurtta, Daimî Seçmen kütüklerinin ilk 

düzenlenmesi için seçmen vatandaşların sayım ve yazım işlemi aynı zamanda yapılır. 

Belli edilen günde, saat 0,5ten itibaren; sayım ve yazım işlemlerinin bittiği, alışılmış araçlarla 
ilân edilinceye kadar, görevlilerden başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları yasaktır. 
Ancak, sayım ve yazım, işlemlerinin, her halde aynı gün saat 17,00'ye kadar bitirilmiş olması ge
rekir. 

B) Sayım ve yazım işlemlerinde, Seçim Kurulu Başkanlarınca görevlendirilenler; Jcrokiye 
göre, muhtarlığın bir sınırından başlayarak, sokak sokak ve bir sokağın önce tek numaralı, so:ara çift 
numaralı binaları ve bina içinde, varsa muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi içinde sayım ve yazı
mı yapılmamış hiçbir seçmen kalmamak üzere, birer birer, sıra ile yazarak tespit ederler. Krokisi 
yapılmamış bulunan seçim bölgelerinde, bu iş (binalar cetveline göre yapılır.) Geniş olan muhtar
lık bölgelerinde, sayım ve yazım işlemlerinin yukardaki hüküm gereğince yapılması, görevliler 
arasında önceden düzenlenecek bir plâna göre yürütülür. 

C) Sayım ve yazım işlemleri, seçmen vatandaşın beyanına göre yapılır. Sayım ve y.'izim günü 
her seçmen; nüfus cüzdanı, hüviyet kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, nüfus idarelerinden 
herhangi bir iş için evvelden alınmış onaylı künyeyi kapsayan kayıt örneği, onaylanmış okul bel
gesi veya tasdikname gibi, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan bir belgeyi hazır bulundurmak 
ve sayım ve yazım görevlilerince istendiği zaman, ibraz etmekle yükümlüdürler. 

Kimlik tespiti, hiçbir belgenin mevcudolmaması halinde, o seçmen vatandaşı tanıyan diğer iki 
seçmen vatandaşın beyanına göre de yapılabilir. Bu gibi adların hizasına beyanı yapanların adı 
okunaklı surette yazıldıktan sonra, kimliği tespit edilen ve beyanı yapanlar ayrı ayrı imzalattırılır. 
(imza edemeyenlere parmak bastırılır.) 

Seçme yeterliği ve ikâmet durumunun tespitinde resmî belgeler esas tutulur, gerektiğinde muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bilgilerine de başvurulur. 

D) Her evde, seçme yeterliğini ve o bölgede veya diğer bölgelerde oy kullanmak hakkını haiz 
olan kimseler, o ev halkından bir veya bir kaçının önünde, seçmen kütüğüne yazılır. Ve her seçme
nle, adının hizasındaki imza yeri imzalatılır. Ev halkından, seçme yeterliğini ve o seçim bölgesin
de oy kullanma hakkını haiz olup da, o esnada yabancı ülkelerde bulunanlar da, ev halkının be
yanına göre yazılır. Bu gibi adların hizasına da beyanı yapanların okunaklı surette yazıldıktan 
sonra, beyanı yapana imzalatılır, (imza edemeyenlere parmak bastırılır.) 

E) Sayın ve yazım işlemleri iki şekilde yapılır: 
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Madde 33. — Teklifteki §eküyle Komisyonumuzca aynen kabul edihmi^iir. 

Daimî seçmen kütüklerinin düzenlenişi •: 

Madde 34. — Daimî seçmen kütükleri aşağıdaki şekilde düzenlenir : 
A) 1973 yıla flYDayıls ayının iilkinıoi Pazar günü, bütün yurtta, idailmî seçmen kütıükteriınin iüc diii-

zenllenımiesi içim seçmen vatandaşların yayım ve yazım istemli aynı ızaımanlda yapıkr. 

BeUii «dilen ıgünlde, ısiaat 0,5 ten itibaren; sayım ve yazını işlemlerinin bittiği, alışılmış araçlarla 
ilân adilinceye kadar, görevlilerden başka kiımsel&rin buhındukllaırı {yenden ayrıİTnalan yasaktır. 
Anoak, sayım ve yazını işlemlerinin, iner halde tayın (gün ısaast 17,00'ye (kadar ıbitirilmi^ olması ge
rekir. 

B) Sayım ve yazım İışlemleııfede seçim kurulu başkanlıklarınca görevlendirilenler; krokiye 
göre, muhtarlığın bir ısımrınıdan başlayarak, ısokaJk ve bir sokağın önce tek numaralı, sonra çift 
numaralı binaları ve bina içinde, varsa »muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi içimde sayım ve ya
zımı yapılmamış hiçbir seçmen kalmamak üzere, birer birer, ısıra ile yazarak tespit ederler. Kro
kisi yapıHmaımı® bulunan seçdim (bölgelerimde, bu iş (binalar cetveline göre yapılır.) Geniş olan mıuh-
tarhk bölgelerinde, sayım ve yazım işlemlerinin yukarıdaki hüküm gereğince, yapılması, görevli
ler arasında önceden düzenlenecek bir plânla göre yürütülür. 

0) Sayımı ive yazım işlemleri, seçmen valtandaşın beyanıma göre yapıkr. Sayum ve yazımı jgünü 
her seçmen; nüfus cüzdanı, hüviyet kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, nüfus idarelerinden 
herhangi îbir iş iilçün evvelden ahrnmuş lonıayh künyeyi kapsayan kayut örneği onaylanmış okul fael-
gesd veya tasdikname gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan bir belgeyi hazır bulundurmak ve 
sayını ve yazan görevlilerince istendiği zaman, ibraz etmekle yükünılMürler. 

Kimlik (tespiti, hiçbir belgenin mevcudolmaması halimde, ıo ıseçmen 'vatandaşa (tanıyan diğer iki 
seçmen vatandasın beyanına göre de yapılır. Bu gibi lalaların hizasına beyanı yapanların aidi 
okunaklı »lirette yazıldıktan sonra, kimliği tespit edilen ve beyanı yapanlara ayrı ayrı imzalattırı
lır. (İmza edemiyenlere parmak bastırılır.) 

Seçme yeterliği ve ikamet durumunun tespitinde resmî belgeler esas tutulur. Gerektiğinde muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bilgilerine de başvurulur. 

D) Her evde, seçme yeterliğini ve o bölgede veya diğer bölgelerde oy kullanmak hakkını ha
iz olan kimseler, o ev halkından bir veya bir kaçının önünde, seçmen kütüğüne yazılır. Ve her 
seçmene, adının hizasındaki imza yeri imzalatılır. Ev halkından, seçme yeterliğini ve o seçim böl
gesinde oy kullanma hakkını haiz olup da, o esnada yabancı ülkelerde bulunanlar da, ev halkının 
beyanına göre yazılır. Bu gibi adların hizasına da beyanı yapanların okunaklı surette yazıldıktan 
sonra, beyanı yapana imzalatılır. (İmza edemiyenlere parmak bastırılır.) 

E) Sayım ve yazım işlemleri iki şekilde yapılır : 
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1. O seçim bölgesinde ikamet eden seçmenler, bulundukları ve ikâmet ettikleri yerin cadde ve
ya sokak adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarM ve nüfusa kayıtlı oldukları ^er ile ikamet et
tikleri ilçe ve muhtarlık bölgesi itibariyle tespit ve kayıt edilir. 

2. Sayım ve yazım günü, o bölgede bulunmasına rağmen, başka bir seçim bölgesinde ikamet 
eden seçmenler, ayrı bir cetvele adı ve soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihî, nüfusa kayıtlı oldu
ğu yer ve hangi seçim bölgesinde ikamet ediyorsa, ikametgâhının bulunduğu ilçenin mahalle ve
ya köyü, cadde, sokak adı, bina veya daire kapı numarası ile açık bir şekilde yazılarak tespit edi
lir. 

F) Sayım ve yazım işlemleri bitince, yukarki fıkranın bir ve iki numaralı bentlerine göre ay
rı ayrı düzenlenen cetveller, ilk tasnif kademesinde toplanarak, ilçe Daimî Seçmen Kütükleri Bü
rosuna tutanakla teslim olunur. 

G) Daimî Seçmen Kütükleri Bürosunda toplanan cetveller, ilk olarak ikamet edilen seçim böl
gesi başka bir ilçede bulunanlar bakımından ayın ma tabi tutularak, hemen o ilçe Daimî Seçmen Kü
tüğü Bürosuna, iadeli taahhütlü olarak gönderilir. 

H) ilçe Daimî Seçmen Kütükleri Bürosuna teslim edilen ve o ilçede ikamet eden seçmenlere 
ait cetvellere ve o ilçede ikamet etmeyip de, sayım ve yazım esnasında başka bir ilçede bulunma
ları sebebiyle, sayım ve yazımın yapıldığı ilçeden gönderilmiş bulunan cetveller; seçim (Muhtar
lık) bölgeleri itibariyle ikinci bir ayırıma, tasnif ve birleştirmeye tabi tutularak, her seçim bölgesi 
için ayrı bir daimî seçmen (kütüğü düzenlenir. 

Daimî seçmen kütükleri, o muhtarlık bölgesindeki mahalle, sokak, ev kapı numarası, varsa da
ire numarasına göre kroki ve binalar cetveli esas alınarak sıraya konur ve her seçmene (1) den 
başlanarak bir sıra numarası verilir. 

Seçmen kütüğü; her seçmen için, seçim bölgesi, mahalle, cadde veya sokak adı, bina, kapı 
numarası, apartman, daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının adı 
doğum yeri ve tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldurulması suretiyle 
düzenlenir. 

i) Daimî Seçmen Kütüklerinin ilk düzenlenmesinde, Seçim Kurullarınca işlemlere ne zaman 
başlanacağı, her ilçe için (Merkez ilçe dahil) kroki ve binalar cetvelinin düzenlenme zamanı ve 
süresi Yüksek Seçim Kurulunca belli edilir. 

Daimî seçmen kütüklerinin denetlenmesi ve kütükler üzerinde yapılacak işlemler 

Maıdd© 35. — A - Daülmî Seçımen Kütükleri Büroları, Daimî Seçmen Kütüklerini, her yıl Mart 
ve Nisan aylan içinde denetlerler. Denetimlerde, Seçim Kurulu Başkanlarınca, gerektiği takdirde 
33 ncü maddede belli edilen kimseler görevlendirilebilir. 

Denetimlerde, daimî seçmen kütüğünün düzenlenmesinden sonra, o seçim veya başka seçim 
bölgesine ikametgâhını nakletmiş, yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış yahut kaybetmiş ve 
vefat etmiş bulunan seçmenlerin, mevcut seçmenlerle birlikte tespit, yeniden yazım ve denetleme 
işlemleri, 34 ncü maddenin (B) ve (O) fıkrası hükümleri dairesinde yapılır. 

B) Muhtarlar, bölgelerinde vefat eden seçmenleri, derhal bulunduklan Daimî Seçmen Kü
tükleri Bürosuna bildirirler. Daimî Seçmen Kütükleri Bürolan, kendi bölgelerinde kayıtlı olup da, 
vefat ettiği mulhtarlıklaroa bildirilen veya denetimlerde anlaşılan seçmenlerle ilgili kayıtlan, ait 
olduğu nüfus idaresinden tahkik ve tespit ederler. 

O) Denetim sonucu, Daimî Seçmen Kütükleri Bürosu, kütüklerden silinecek veya kütüklere 
ilâve edilecek seçmenlerin ayn ayn listelerini hazırlar. Bu listeler, daimî seçmen kütükleri île 
birlikte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından bütün yurt için belli edilecek zaman ve sürelerde, ilçe 
Seçimi Kurullannca incelenir. İlçe Seçim Kurullarının kararlan ile, kütüklerde gerekli ilâve ve çı
karmalar yapılır. 
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1. — O seçim bölgesinde ikamet eden seçmenler, bulundukları ve ikamet ettikleri yerin cadde 
veya sokak adı, bina veya varsa daire kapı numarası, seçmenin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri 
ve tarihi ile ikamet etfetiMed üçe ve muhtarlık bölgesi itibariyle tespit ve kayıt.edilir. 

2. — Sayım ve yazım günü, o bölgede bulunmasına rağmen, başka bir seçim bölgesinde ikamet 
eden seçmenlerin, ayrı bir cetvele adı ve soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihi, hangi seçim böl
gesinde ikamet ediyorsa, ikametgâhının bulunduğu ilçenin mahalle veya köyü, cadde, sokak adı, 
bina veya daire kapı numarası ile açık bir şekilde yazılarak tespit edilir. 

P) Sayım ve yazım işlemleri bitince, yukarM fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerine göre ayrı ay
rı düzenlenen cetveller, ilk tasnif kademesinde toplanarak tice Daimî Seçmen Kütükleri Büro
suna tutanakla teslim olunur. 

G) Daimî Seçmen Kütükleri Bürosunda toplanan cetveller, ilk olarak ikamet edilen seçim 
bölgesi başika bir ilçede bulunanlar bakımından ayırıma tabi tutularak, hemen o ilçe Daimî Seç
men Kütüğü Bürosuna, iadeli taahhütlü olarak gönderilir. 

H) İlçe Daimî Seçmen Kütükleri Bürosuna teslim edilen ve o ilçede ikamet eden seçmenlere 
ait cetvellere ve o ilçede ikamet etmeyip de sayım ve yazım esnasında başka bir ilçede bulunma
ları sebebiyle, sayım ve yazımın yapıldığı ilçeden gönderilmiş bulunan cetveller; seçim (Muhtar
lık) bölgeleri itibariyle ikinci bir ayırıma, tasnif ve birleştirmeğe tabi tutularak, her seçim bölge
si için ayrı bir Daimî Seçmen Kütüğü düzenlenir. 

Daimî Seçmen Kütükleri, o muhtarlık bölgesindeki mahalle, sokak, ev kapı numarası, varsa 
daire numarasına göre kroki ve binalar cetveli esas alınarak sıraya konur ve her seçmene (1) 
den başlanarak bir sıra numarası verilir. 

Seçmen kütüğü; her seçmen için, seçim bölgesi, mahalle, cadde veya sokak adı, bina, kapı nu
marası, apartman, daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının adı 
doğum yeri ve tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldurulması suretiy
le düzenlenir. 

i) Daimî Seçmen Kütüklerinin ilk düzenlenmesinde, Seçim Kurullarınca işlemlere ne zaman 
başlanacağı, her ilçe için (Merkez ilçe dahil) kroki ve binalar cetvelinin düzenlenme zamanı ve sü
resi Yüksek Seçim Kurulunca belli edilir. 

Daimî Seçmen Kütüklerinin denetlenmesi ve kütükler üzerinde yapılacak işlemler. 

MadkJe 135. — Teküfltelkâ sekiyle komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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D) Siyasî partiler ve seçmenler, ilgili oldukları daimî seçmen kütüklerini inceleyebilirler. 
Daimî seçmen kütüklerine kaydolmaları gerektiği halde, kay dolmamış seçmenler, açık kimlikle

rini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı belgelerle bizzat; yabancı memleketlerde bulunan seçmen
ler de, Türkiye'de ikamet ettikleri yeri bildirerek ve açık kimliklerini gösterir onanlı belgeleri ek
leyerek ikametgâhlarının bulunduğu yer daimî Seçmen Kütükleri Bürosuna dilekçe ile başvur
dukları takdirde, ikametgâhlarının bulunduğu seçim bölgesi daimî seçmen kütüğüne kaydedilmek 
üzere, yeni kaydedilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilirler. 

İkametgâhlarını başka bir seçim bölgesine nakleden seçmenler, o bölgenin bağlı bulunduğu 
Daimî Seçmen Kütükleri Bürosuna açık kimliklerini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı belge ile 
bizzat başvurabilirler. Bunların evvelki ikametgâhları, aynı ilçenin başka bir seçim bölgesi bulun
duğu takdirde, o bölgenin daimî seçmen kütüğünden çıkarılacak, yeni ikamet ettiği bölgenin 
daimî seçmen kütüğüne ilâve edilecekler için düzenlenen cetvellere ayrı ayrı dahil edilirler. Eğer, 
evvelce ikamet edilen yer, başka bir ilçe ise, keyfiyet derhal o ilçenin Daimî Seçmen Kütükleri 
Bürosuna bildirilir ve seçmenin kayıtlı olduğu seçmen kütüğünden çıkarılması için düzenlenen 
cetvele dahil edilmesi istenir, alınacak cevaba göre de, seçmen, yeni ikamet ettiği bölgenin kütü
ğüne ilâve edilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilir. 

Bu gibi seçmenleri; daimî seçmen kütüklerinden çıkarılma veya kütüklere ilâvesi ile yeniden 
kayıtlarına ilişkin bundan sonraki işlemler, (C) fıkrası hükümleri gereğince yürütülür. 

Siyasî partilerin müşahit bulundurması 

Madde 36. — Seçmenlerin sayım ve yazımında, kütüklerin denetlenmesinde ve evvelce kütüklere 
yazılmamış bulunan seçmenlerin yeniden yazım işlemlerinin yapılmasında, siyasî partiler, her se
çim bölgesi için, sayım ve yazma ve denetleme işi ile görevli kimselerin yanında birer müşahit bu
lundurabilirler. 

Bu amaçla, ilçe seçim kurulu başkanı, siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, işlemlerin başla
masından önce, yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, her seçim bölgesinin kütük sayım ve yazım veya de
netimine memur edilenlerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlayacakları yer, gün ve saat 
bildirilir. ~ 

Siyasî partiler atadıkları temsilcilerini ve bölgelerini ilçe seçim kurulu başkanlıklarına liste 
halinde bildirirler. 

'Siyasî parti temsilcileri, ilçe seçim kurulu başkanından, müşahit olduklarına dair aldıkları bel
ge ile görev yaparlar. 

Kütüklerin ilk sayım ve yazımı ile görevlendirilenler ve siyasî parti müşahitleri, görev yaptık
ları bölgede sayılıp yazılabilirler. 

Ancak, bu hüküm, kendilerinin daha önce yazılmamış bulunmaları halinde uygulanır ve cet
velin en sonuna yazılarak, sayım ve yazımı yapan görevli ve partili müşahitler tarafından imzala
nır. 

Daimî Seçmen Kütükleri Bürosu, bu şekilde ve görevleri sebebiyle başka bölgede yazılmış 
olanları, ikametgâhlarının bulunduğu kendi bölgelerine kayıt işlemlerini kendiliklerinden yapar
lar. 

Günlük çalışmaların tespiti 

Madde 37. — Kütüklerin denetlenmesine, sandık seçmen listelerinin yazım ve düzenlenmesine 
memur edilen kimseler, her günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla tespit ederler. 

Denetleme ve yazım işlerine, siyasî parti müşahileri de katılmış ise, tutanak bu müşahitlere de 
imzalatılıra 
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Siyasî partilerin müşahit bulundurması : 

Maidıdıe 36. — iSeçmenleroıı saryım ve yazımınla, kütüklerin denetlenmesinde ve evvelde kütük
lere yazılmamış bulunan seçmenlerin yeniden yazım işlemlerinin yapılmasında siyasî partiler, her 
seçim bölgesi için, sayım ve yazma ve denetleme işiyle görevli kimselerin yanında birer müşahit 
bulundurabilirler. 

Bu amaçla, tlçe Seçim Kurulu Başkam, siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına, işlemlerin başla» 
masından önce, yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, her seçim bölgesinin (kütük sayım ve yazım veya de
netimine memur edilenlerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlayacakları yer, gün ve saat bil
dirilir. 

Siyasî partiler atadıkları temsilcilerini ve bökelerini ilçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına liste 
halinde bildirirler. 

Siyasî partilerce atanan temsilciler, parti il veya ilçe başkanlarından aldıkları belge ile müşa
hittik görevini yaparlar. 

Kütüklerin ilk sayım ve yazımı ile görevlendirilenler ve siyasî parti müşahitleri görev yaptık
ları bölgede sayılıp yazılabilirler. Ancak, bu hüküm kendilerinin daha önce yazılmamış bulunma
ları haldmide uygulanır ve cetvelin en sonuna yazılarak sayım ve yazımı yapan görevli ve partili 
müşahitler tarafından imzalanır. 

Daimî Seçmsn Kütükleri Bürosu, bu şekilde ve görevleri sebebiyle başka bölgede yazılmış 
olanları, ikametgâhlarının bulunduğu kendi bölgelerine kayıt işlemlerini kendiüklerindıen yapar
lar. 

Günlük çalışmaların (tespiti, 

(Madlde 37. — Tctklilltlslki s'eM'iyle komisyonunuzcaaynenkafbuiediilimiştir. 
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Cetvellerin teslimi, birleştirilmesi, daktilo edilmesi, kontrol ve onaylama işlemleri 

Madde 38. — Daimî seçmen kütükleri bürolarmca teslim alman cetvellere göre, derlenip dü
zenlenen kütüklerin, usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığı, kroki ve binalar cet
veli ve başka araçlardan faydalanılarak, ilçe seçim kurulu başkanları tarafından denetlenir veya 
bu denetlemeyi, ilçe seçim kurulu başkanları kendi sorumlulukları altında yaptırırlar. 

ilçe seçim kurulu başkanları, kontrol işlemleri bitirilip eksikleri tamamlandıktan sonra, daimî 
seçmen kütüklerini daktilo ile yeteri kadar nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı mühürleyip 
paraf veya imzaladıktan sonra, kütüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, kütüklerin asıl ve 
nüshaları sonuna yazıp onaylar. 

Kütük nüshalarının çoğaltılmasında çalışan görevliler, günlük çalışmalarının sonucunu bir tu
tanakla tespit ve o gün yazılan kütük nüshalarının altını imza ederler. 

İlçe seçim kurulu başkanı, kütüklerin aslı ile bir nüshasını Daimî Seçmen Kütükleri Bürosun
da saklatır, bir nüshasını ilçe seçim kuruluna verir, diğer nüshalarını da, ilçe seçim kuruluna ka
tılma hakkını kazanmış siyasî partilere, alındı belgesi karşılığında verir. 

ilçe seçim kurulu başkanları, 35 nci madde gereğince yapılan düzeltme ve ilâve işlemlerinden 
sonra da, bu maddede öngörülen işlemleri yapar ve yaptırır. Siyasî partilere verilmiş kütük nüsha
ları da, istekleri üzerine son şekline göre düzeltilire 

.Daimî seçmen kütüğünün sandık seçmen listelerine bölünmesi 

Madde 39. — ilçe seçim kurulu, yukarıki madde gereğince kendisine verilen kütük nüshası üze
rinden, 5 ve 30 ncu maddelerdeki esasları gözönünde tutarak, o ilçede yapılacak seçimler için, oy 
verme gününden önce, Yüksek Seçim Kurulunca belli edilecek süre ve zaman içerisinde, sandık 
bölgelerini tespit eder ve seçmenleri, kütükteki teselsüle ve seçmen sıra numarasına göre sandık 
seçmen listelerine ayırır. Bu listeler de her seçmen için cadde veya sokağın adı, bina, kapı numa
rası, apartman daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının adı, do-, 
doğum yeri, doğum tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde düzenlenir. Yaylaların sandık bölgesi ola
rak kabulü gerekip gerekmeyeceği, 5 nci madde hükmü gözönünde tutularak karara bağlanır. 
İlçe seçim kurulu başkanı, bu suretle yeter sayıda hazırlanan sandık seçmen listesinin her sayfa
sını ayrı ayrı mühürleyip, paraf veya imzaladıktan sonra, listenin kapsadığı sayfa ve seçmen sa
yısını sonuna yazarak onaylar. 

Sandık seçmen listelerinin asılması 

Madde 41. — Sandık seçmen listeleri, Yasama Meclisleri ve mahallî idareler için yapılacak her 
seçimde, oy verme gününden önceki 35 nci gün aidolduklan mahalle veya köylerde, halkın ko
laylıkla görüp okuyabileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin 
ayrıldığ?. sandık bölgelerini gösteren cetvel ile birlikte, mahallî, gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç 
ve usullerle ilân edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelerde asıldıjı, ilânın ne suretle yapıldığı, ilçe Seçim Kurulu 
Başkam tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan indiri-
liş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 
ayn bir dosyada saklanır.; 

.Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi 

Madde 46. — Askı süresi sona, erdikten veya itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu kararlara 
göre yapılan işlemler tamamlandıktan ve gerekli düzeltmeler kütüklerde ve bunlara uygun olarak 
sandık seçmen listelerinde yapıldıktan sonra, sanlık seçmen listeleri kesinleşir. 
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Cetvellerin 'teslimi, birleştirilmesi, daktilo edilmesi,'kontrol ve onaylama işlemleri 

Makide 38. — Teküt'telki şekliyle Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Daimî Seçmen Kütüğünün sandık ve seçmen listelerine bölünmesi, 

Madde 39. — Teklifteki şekliyle Ko>ma!syonumuzca laynen kabul edilmiştir. 

Sandık seçmen listelerinin asılması, 

Madıde 41. — Samdık seçanen listeleri, Yasama Meclisleri ve mahallî idareler için yapılacak 
her seçimde, soy verme gününden önce len geç 35 nci gün laidoldukları mahalle veya köylerde, hal
kın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere lasüır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, öeçim bölge
lerinin ayrıldığı ısandık bölgelerini (gösteren cteltvel ile birlikte, mahallî, gazetelerle ve ayrıca alı
şılmış araç ve usullerle alan 'edilir. 

Listelerin ihangi tarihlerde ve perelerde asilliği, ilânın (ne suretle yapıldığı, lige (Seçim Kuru
lu Başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan 
indiriliş t a rM de iayrı bür tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçje Seçim 'Kurulu IBaşkanı tara
fından iayrı bir (dosyada saklanır. 

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi, 

Madde 46. — Askı soma erdikten veya Hitâm. 1ar lüzerine verilen (kararlar ve bu kararlara göre 
yapılan işlemler tamamlandıktan tv« ıgerekü düzeltmeler kütüklerde ve bunlara uygun olarak sandık 
seçmen listelerinde yapıldıktan isonra, »sandık seçmen listeleri kesinlesir. 
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Sandık seçmen listeleri kesinleştiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak diğer bir seçim için 
yeniden sandık seçmen listesi düzenlenmez. ' 

Düzeltme işlemleri 39 ncu maddede olduğu gibi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından onayla
nır. Düzeltme olmamış ise bu husus sandık seçmen listelerinin sonuna kaydolunur. 

Siyasî partilere verilmiş olan sandık seçmen listeleri de, son şekline göre düzeltilir. 
Sandık seçmen listelerinin, kesinleşmeye ilişkin süreler saklı kalmak üzere, en geç oy verme gü

nünden önceki 20 nci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şarttır. 
Kesinleşen sandık seçmen listeleri üzerinde, yapılacak hangi seçim için askıya çıkarılmışsa, o 

seçime ait işlemlerin bitmesine kadar hiçbir değişiklik yapılamaz, 
Ancak, sandık seçmen listelerinin, taallûk ettiği seçim için kesinleşmesinden sonra ve oy ver

me gününden önceki 10 ncu gün saat 17ye kadar, resmî görev yerinin değiştirilmesi sebebiyle ika
metgâhını başka bir ilçeye nakil etmiş bulunan ve evvelco kayıtlı bulunduğu yerde oy veremeyecek 
olan seçmenlerin bulundukları mahal, ilçe Seçim Kurulu. Başkanlığına kimlik görev belgeleri ile 
başvurmalar?, hâlinde; ilçe Seçim Kurulu Başkanı yapılan müracaatı derhal ve telle seçmenin evvelce 
kütüğüne kayıtlı olduğu yer ilçe Seçim Kurulu Başkanına bildirir ve orada oy kullanmayacak olan 
seçmenin kayıtlı bulunduğu kütük ve sandık seçmen listesinde kaydının silinmesini ve bu cihetin 
bildirilmesini ister, telle gelecek cevap üzerine de, ittihat edeceği kesin kararla, seçmeni o yer Daimî 
Seçmen Kütüğüne ve sandık seçmen listesine ilâvo eder. 

Bu şekilde daimî seçmen kütüğüne ve sandık seçmen üstesine ilâve edilen seçamene, evvelce 
seçmen kartı verilmişse, bu kart iptal edilerek yeni seçmen kartı verilir ve seçmen, listesine dâhil 
edildiği sandıkta oyunu kullanabilir.. 

Yukarda belirtilen tarzda, daimî seçmen kütüklerine ve sandık seçmen listelerine yapılan 
ilâve kayıt işlemlerinden sonra ilçe Seçim Kurulu Başkam, daimî seçmen kütüğüne ve sandık 
seçmen listesine gerekli meşruhatı verir ve 39 ncu madde de olduğu gibi, mühürleme, imzalama 
ve onaylama işlemlerini yapar. Ayrıca siyasî partilere verilmiş olan sandık seçmen listelerini de 
son şekline göre düzeltir.» 

Seçmen kartlarının dağıtılması 

Madde 48. — Seçmen kartları, sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinden itibaren, ilçe Seçim 
Kurulu Başkanları tarafından hazırlattırılır ve belediye hudutları içinde ikamet eden seçmenlerin 
adreslerine posta ile ve taahhütlü olarak göndertilir, belediye hudutları dışında ikamet eden seç
menlere ait kartlar da, bunları dağıtmakla görevlendirilecek olanlara alındı belgesi karşılığında 
verilir. 

Alındı belgeleri ve posta ilmühaberleri, ilçe Seçim Kurulu Başkanlarınca sıra numarasına göre 
bir dosyada saklanır. 

İlçe Seçim Kurulu Başkanları, seçmen kartlarını ev ev dolaşılarak dağıtılmasını sağlamak zo
rundadırlar. S«çmen kartlarının hazırlanmasında ve dağıtılmasında, ilçe Seçim Kurulu Başkan
ları 33 ncü maddede yazılı yetkiyi kullanabilirler. 

HaÜpleri bulunmadığı için dağıtılmayan kartları ilgililer bizzat müracaat ederek alabilirler. 

Oy verme gününden üç gün öncesine kadar, dağıtılmayan veya alınmayan kartlar, ilçe Seçim 
Kurulu Başkanına listesi ile birlikte geri verilir. Bu listeler Sandık Kurulu Başkanına verilinceye 
kadar, ilçe Seçim Kurulunda uygun bir yere asılır. Bu kartlar oy verme gününde sahipleri tara
fından istendiği takdirde verilmek üzere, listesi ile birlikte Sandık Kurulu Başkanlanna teslim 
olunur. 
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Sandık seçmen üsteleri kesinleştiği tarikten itibaren 6 ay içinde yapılacak diğer tbir peçim için 
yeniden kamdık (seçmen üstesi 'düzenlenmez. 

Düzeltme 'işlemleri 39 ncu maddede olduğu gibi ilçe Seçim Kurulu (Başkanı tarafından (onayla
nır. Düzeltme olmamış ise (bu husus sandık (seçmen listelerinin (sonuna kaydolunur. 

Siyasî partilere verilmiş olan sandık (seçmen listeleri de, son 'şekline (göre düzeltilir. 
Sandık sleemen listelerinin, kesinleşmeye ilişkin süreler isaklı ıkalmak üzere, ıen »geç oy Verme 

gününden önceki 20 nci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleşmiş olması şarttır. 
Kesinleşen Isandık seçmen listeleri (üzerinde, yapılacak hangi seçim için askıya «çıkarılnuşsa, o 

seçime ait 'işlemlerin (bitmesine kadar hiçbir değişiklik yapılamaz. 
Ancak, sandık seçmen liselerinin, taallûk ettiği seçim için kesinleşmesinden sonra ve oy ver

me gününden önceki 10 ncu gün (saat 17,00'ye kadar, resmî (görev yerinin değiştirilmesi sebebiyle 
ikametgahını başka bir ilçeye (nakil letmiş bulunan ve evvelce kayıtlı bulunduğu yerde (oy veremeye
cek olan seçmenlerin bulundukları mahal, İlce Seçim Kurulu Başkanlığına kimlik görev (belgeleri 
ile başvurmaları Ihalinde; ilçe ISeçiim Kurulu Başkanı yapılan müracaatı derhal ve telle »eşmenin 
evvelce kütüğüne kayıtlı olduğu yer İlçe Seçim Kurulu Başkanına bildirir ve forada oy kullanma
yacak -olan seçmenin kayıtlı bulunduğu (kütük ve sandık seçmen listesinde kaydının silinmesini ve 
bu cihetin bildirilmesini ister, 'telle (gelecek cevap üzerine de. ittihaz edeceği kesin kararla, seçmeni 
o yer ıdailmî seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine ilave eder. 

Bu şekilde Daimî Seçmen Kütüğüne ve sandık seçmen üstesine ilâve edilen seçmen», evvelce seç
men kartı verilmişse, Ibu kart iptal edilerek yeni seçmen (katı verilir ve 'seçmen, listesinle {dahil (edil
diği sandıkta oyunu kullanabdlir. 

Yukarda belirtilen tarzda, daimî seçmen kütüklerine Ve sandık geçmen listelerine yapılan ilâve 
kayıt (işlemlerinden sonra İlçe Seçim Kurulu Başkanı, Daimî Seçmen Kütüğüne ve ısandık seçmen 
listesine gerekli meşruhatı verir ve 39 ncu madde de olduğu gübi, mühürleme, imzalama ve (onay
lama işlemlerini yapar. Ayrıca siyasî 'partilere verilmiş olan sandik seçmen listelerini de son gek-
üne (göre,düzeltir. 

Seçmen kartlarının ıdağıhlması, 

(Majdlde 48. — Teklifteki seküyie Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Kimlerin itiraz edebileceği 

Madde 110. — Bu kanunda gösterilen kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmayan ka
rarlarına karşı, seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, siyasî partiler veya bunların tüzüklerine göre 
kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve Cumhuriyet Senatosu üye
leri ile milletvekilleri itiraz edebilirler. 

Seçmen kütükleri hazırlıklarına ilişkin suçlar 

Madde 140. — Seçmen kütüklerinin düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar 
cetvelini ilçe Seçim Kurulu Başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek vermeyenler veya kroki 
ve binalar cetvellerini seçmen kütüklerinin düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayanlar hak
kında, fiillerinin mahiyetine ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin derecesine göre, 
T. 0. K. nun 240 ncı ve 230 ncu maddelerinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire (kadar arttı
rılarak hüktoolumar. 

ISayım, yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlar
la, borulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçsğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve ya
zım günlünde, ilân edilecek süreden önce bulundukları yeri terk edenler hakkında, fiilleri daha ağır 
cezaiyi gerektiren bar suç teşkil etmediği takdirde 250 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmalunur.» 

Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak işlemler 

ElK MADDE 1.»— Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyoları vasıtasiyle, haber yayın
lan saatinde veya başka uygun saatlerde yayınlanacak bildirilerle; vatandaşın ilgisi uyandırılmak 
ve kendisine seçmen olmanın görev Ve yetkileri hatırlatılmak suretiyle; daimî seçmen kütükleri
nin düzenlenmesi, ilk sayım ve yazım işlerinin yapılması, yeniden yapılacak yazım işlemleri, denet
lemeler, sandık seçmen listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması ve askıdan indirilmesi, iti
raz ve ilâve kayıt işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, seçmen kartlarının dağıtılması ve oy verme 
konusunda yapılacak işlemler, sair lüzum görülen hususlarla birlikte, süreler de belirtilerek du
yurulur. 

Ayrıca, il ve ilçe seçim (kurullan tarafından alışılmış yayın araçları ile, halkın ilgisini uyan
dıracak aynı nitelikteki bildirilerle keyfiyet ilân olunur. 

•Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü büdirilerinden Tür
kiye Radyolannca ücret alınmaz. 

Her seçmenin, kütüklere ve bunlara uygun olarak sandık seçmen listelerine eksiksiz geçmesi, 
seçmen kartlarının dağıtılmasının tam yapılması, ilkesine uygun olarak, Yüksek Seçim Kurulu, 
her konuda yapılacak işlemleri, yayınlayacağı genelgelerle gösterir, il ve ilçe seçim kurulu baş
kanları da, bu ilke ve Yüksek Seçim Kurulunun genelgeleri doğrultusunda, bölgelerindeki görev
lilerin eğitimini ve görevlerini yapmalannı sağlarlar. 
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Kimlerin itiraz edebileceği, 

Madde 110. — 'Teklifteki şekliyle Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Seçmen kütükleri hazırlıklarına ilişkin •suçlar, 

Madde 140. — Teklifteki şekliyle Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulunca ^yapılacak işlemler, 

EK MADDE 1. — Teklifteki şekliyle Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 26 . 4 . 1961 starüh ve 298 sayılı (Seçimlerin İTemel Hükümleri ve ISeçmen Kü
tükleri hakkındaki İKanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ (MADDE .— 29 mcu maddede öngörülen, (Daimî İSeçjmen (Kütükleri Bürolarında görev
lendirilecek personel için »gerekli kadrolar alınıncaya kadar, \bu Ibürolarca yapılacak hizmetlerde 
çalıştırılmak üzere, (ilçe ISeçim Kurulu Başkanları, 133 ncü maddede yazılı yetkili kullanabilirler. 
Bu (takdirde, /görevlerin nasıl yürütüleceği Yüksek İSeçim Kurulu tarafından (belli edilir. 

Daimî Seçmen Kütükleri Bürolarında görevlendirilecek işef ve memurlarla ilgili atamaların her
hangi bir nedenle tamamlanamamış /bulunduğu ilçelerde de, yukardaki flkra hükmü uygulanabilir. 
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MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde ynlirlüğe girer. 

MADDE 3. —- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 3. — Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Teklifteki 3 ncü madde 4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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