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A) Güdnem Dışı Konuşmalar 156 
1. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 

Vietnam meselesiyle ilgili olarak gündem dışı 
konuşması. 156:158 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'da son günlerde cereyan eden olay
lar hakkında gündem dışı konuşması. 158:161 

B) Tezkereler ve Önergeler 161 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 

ve 4 arkadaşının, 11/35 esas numaralı Gen
soru önergelerini geri aldıklarına dair önerge
si. '(4/200) 161 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 ar
kadaşının, 11/36 esas numaralı Gensoru öner
gelerini geri aldıklarına dair önergesi. (4/201) 161 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
11/37 esas numaralı Gensoru önergesini geri 
aldığına dair önergesi. (4/202) 161' 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-
lu ve 9 arkadaşının, 11/38 esas numaralı Gen
soru önergelerini geri aldıklarına dair öner
gesi. (4/2G3) 

5. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü 
ve 5 arkadaşının, 11/48 esas numaralı Gen
soru önergelerini geri aldıklarına dair önerge
si. (4/204) 

6. — fiursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 
6 arkadaşının, 11/49 esas numaralı Gensoru 
önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. 
(4/205) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkaadşının, 11/50 esas numaralı Genso
ru önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. 
(4/206) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-
lu ve 3 arkadaşının, 11/51 esas numaralı Gen
soru önergelerini geri aldıklarına dair önerge
si. (4/207) 

9. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola 
ve 2 arkadaşının, 11/52 esas numaralı Genso
ru önergelerini geri aldıklarına dair önerge
si. (4/208) , • 

Sayfa 

1611 

161:162 

162 

162 

.162 / 

162 



M. Meclisi B : 76 10 . 4 . 1979 O : 1 

10. — Ankara Milletvekili Hayrettin Tur
gut Toker Ve 2 arkadaşının, 11/53 esas numa
ralı Gensoru önergelerini geri adlıklarına dair 
önergesi. (4/209) 

Sayfa 

162 

163 C) Çeşitli işler 
l1. — Parlamentolararası Türk Grubu üye

liklerine Cumhuriyet Halk Partibi Grubunca 
gösterilen adaylara dair liste. (5/36) 163 

2. — Parlamentolararası Türk Grubu üye
liklerine Adalet Partisi Grubunca gösterilen 
adaylara dair liste. (5/35) 163 

3. — Parlamentolararası Türk Grubu üye
liklerine Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli 
Selâmet Partisi Grubunca gösterilen adaylara 
•dair liste. (5/34) 163 

Ç) Danışma Kurulu Teklifleri 163,193 
1. — 331, 328 ve 265 S. Sayılı Kanun Ta

sarısı ve tekliflerinin, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer işler» kısmının ilk sıralarında yer alma
sının ve bunların görüşmelerinin bitimine ka
dar çarşamba günlerinde de yalnızca tasarı ve 
'tekliflerin görüşülmesine dair Danışma Kuru
lu önerisi. 163:164 

2. — Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı, Se
çim Kanunlarını Değiştiren Kanun Teklifinin 
görüşmelerinin bitimine kadar çalışma süre
sinin uzatılmasına dair Danışma Kurulu öne
risi. 193 

Savfa 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 164,193 
1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Ko

caman, İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel, Fehmi Cumalıoğlu, Turan Kocal, 
Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 
arkadaşının, 26 .4 .1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerin Kaldı
rılması ve Buna Beş Geçici Madde Eklen
mesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 sayılı Cum-
ihuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 

25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bazı Maddelerin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Millet
vekili İsmail Hakkı Tekinel'ın 25 . 5 . 1961 
tarihli ve 305 numaralı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları. (2/707, (2/717) (S. 
Sayısı : 331) 164:193,193:207 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 207 

A) Yazdı Sorular ve Cevapları 207 
1. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek' 

in, İçel ilinde sulama suyuna yapılan zam ile 
akaryakıt sıkıntısına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazılı cevabı. <7/^65) 207:209 

»>•« 

I. — GEÇEN 'TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülme
diğinden : 

10 Nisan 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saaıt 15.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 
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No. : 61 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 4 . 1979 Cuma 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 sa

yılı TC Emekli Sandığı Kanununun 3 ncü Maddesi
nin 1 nci Fıkrası ile 68 nci Maddesinin (a) Bendinin 
ve Aynı Kanunun 1101 sayılı Kanunla Değişik Ek 
3 ncü Maddesinin ve 1425 sayılı Kanunun 1 nci 
Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/736) (Plan Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Ayasof-
ya Müzesinin Cami Haline Getirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi. (2/737) (Milli Eğitim ve Adalet ko
misyonlarına) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
14 . 4 . 1930 Tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa 
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun teklifi. 
(2/739) (İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

C. Senatosundan Dönen İş 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı 
Maddelerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenme
si; 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 sayılı 
Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 sa
yılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin 2 nci 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı. (1/130) (Adalet Komisyonuna) 

No. : 62 

GELEN KÂĞITLAR 

9 . 4 . 1979 Pazartesi 

Tasarı 
3. — Esnaf ve Sanatkâr Siciline İlişkin Kanun 

Tasarısı. (1/274) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonuna) 

Teklif 
1. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Erzurum-

luoğlu'nun, Patent Kanunu Teklifi. (2/738) (Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonlarına) 

Rapor 
1. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 arka

daşının, Bolu İlinin Mengen Kazasının Pazarköy 
nüfusuna kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'dan doğma 1939 
doğumlu Dilaver Göçmen'in cezasının affı hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/718) 
(S. Sayısı : 333) (Dağıtma Tarihi : 9 .. 4 . 1979) 
(Gündeme) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 

Diyanet İşleri Başkanlık makamında meydana gelen 
olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/493) 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Sı
kıyönetim mahkemeleri ve Yargıtay'da açılan dava

lar ile sanıklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/494) 

3. — Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç'ın, anar
şik olaylara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/495) 

4. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, Di
yanet İşleri Başkanlık makamındaki olayla ilgili so
ruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/496) 

5. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt' 
un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/497) 

6. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, 
Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği ver
gilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/498) 

7. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, çay am
balaj makinelerinin MKE Kurumunca imal edilme-
s:ne ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/499) 

8. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize İlin
de çimentonun karaborsa satıldığı iddiasına ilişkin 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önerge
si, (7/500) 

9. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize - Çay
eli - Kaptanpaşa bucağı köprü ve yol inşaatına iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/501) 

10. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize -
Çayeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından yazılı soru önergesi. (7/502) 

11. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın,. Rize - Çay
eli ilçesindeki kapalı spor salonu inşaatına ilişkin 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi.^ 
(7/503) 

12. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, cı
vata sanayicilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/504) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/505) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

14. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun - Tirebolu - Kovanpınar köyünde jandar
ma karakolu açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/506) 

Genel Görüşme Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 

arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

KONUŞMALAR 

Buyurun efendim, söz süreniz 5 dakikadır. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; belki Vietnam meselesiyle huzuru
nuza gelmiş olmam garip karşılanacak. Yalnız bu ko-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL K 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Vietnam 
meselesiyle ilgili olarak gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Vietnam'la ilgili olarak gündem 
dışı konuşmak istiyorum. Saygılarımla» diyor Sayın 
Zeki Efeoğlu. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BİRİNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DÎVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet MecMs'inin 76 nci Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 
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nuya girerken bir şeyi okuyarak sözlerime başlamak I 
istiyorum : 

«Bütün sınırlarımızı müstahkem mevkiler haline 
getirebilir, ordumuzu en yeni silahlarla donatabiliriz. 
Askeri paktlarla dış güvenliğimizi, olağanüstü tedbir
lerle iç güvenliğimizi sağlamlaştırabiliriz; fakat bun
lardan hiçbiri bağımsızlığımız için yeterli teminat 
sayılamaz^ 

Dünya iki büyük cepheye ayrılmıştır. Yeni bir 
dünya harbi çıkarsa, Türkiye'nin kaderi, üyesi bulun- I 
duğu cephenin kaderine bağlı olacaktır. Bağımsızlığı
mızın asıl teminatı bu cephenin kuvvetlenmesidir. O 
yüzden, üyesi bulunduğumuz cepheyi kuvvetlendir
mek için alacağımız tedbirler en az kendi savunma
mız için alacağımız tedbirler kadar önemlidir. 

Hürriyet ve demokrasi ülküsüne bağlı hiçbir mil
let kendi isteğiyle komünist blokuna katılamaz, 
Kremlin'in Rusya halkına ve peyk memleketler hal
kına yaşattığı hayata özenemez. Türkiye, en hayati 
menfaatleri uğrunda bile Sovyetler Birliğinden askeri 
yardım kabul etmenin teknisyen orduları getirtmenin 
risklerini göze alamaz, bizim için Rus tehlikesi çok 
yakın olduğundan, bir tarihi gerçek olduğundan ötü
rü komünist bloka yanaşamaz.» 

Bu konuşmam Sayın Başbakan Bülent Ecevit'in I 
beyanatından, bir yazısından alınmıştır. 

Rus tehlikesinin bu kadar yakın olduğu bir yerde 
Kızıl Çin'in Vietnam'a saldırısını protesto etmek için 
Rusya Finlandiya'nın Helsinki şehrin'de bir konfe-
rans düzenledi. Bu konferansa dünya komünistleri, I 
Rusya yanlısı komünistler katıldılar ve Çin'in Viet- I 
nam'a saldırısını protesto ettiler. Ne acı bir gerçektir 
ki, Türkiye'den de üç k'işi buraya gitti; Halk Partisi 
Ordu Milletvekili Ertuğrül Günay, Politika Gazetesi I 
yazarlarından Ayşe Bilge Dicleli ve İstanbul eski Be- I 
lediye Başkanı Ahmet Îsvan. I 

Rus Komünist Partisi adına Helsinki'de düzenle
nen toplantıya, Halk Partisi adına Ertuğrül Günay'in 
katılması... 

ORHAN BtRGÎT (İstanbul) — Halk Partisi adı- l 
na kimse katılmadı. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — ... Eski İstanbul 
Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın katılması utanç ve
rici, yüz kızartıcı bir olaydır. 

Şimdi, bu olayda, Rusya'nın Türkiye'deki emel
lerini çok iyi bilmemiz gerekir. Vietnam'a iştirak 
eden... 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Maocu mu 
oldun? I 

— 157 -

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ben koyu Türk 
milliyetçisiyim. Son Türk Devletinin müdafilerinden 
ve vatanperver Halk Partili arkadaşlarımla beraber 
bu vatanın, bu milletin selameti için, komünizme 
karşı olan bir üyeyim. Ben ne Ruscuyum, ne Cinci
yim. Ne hazindir ki, muhterem Hal'k Partili arkadaş
lara hitap ediyorum; bakınız, Helsinki'de toplanan 
Rusya adına yapılan konferansta dağıtılan bir bildi
riden birkaç pasaj okuyacağım. 

«Maocu Çin yöneticilerinin Vietnam'a karşı gi
riştiği kanlı saldırıyı protesto için, Dünya Barış Kon
seyince Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenle
nen, Vietnam'la Dayanışma Konferansında, dünya 
barış güçleri sosyalist Vietnam'ın yanında olduklarım 
açıkladılar. Konferansa ülkemizi temsilen, Barış Der
neğinden CHP Ordu Milletvekili Ertuğrül Günay, 
gazeteci Ayşe Bilge Dicleli ve İstanbul Belediyesi eski 
Başkanı Ahmet Îsvan katıldı. 102 ülkenin yaklaşık 400 
temsilcisi, konferansta onayladıkları ilk karar tara
fından, Çin'in Vietnam'a saldırmakla insanlık ve 
dünya barışı açısından büyük bir suç işlediğini belirt
tiler ve Çin'in askerlerinin Vietnam topraklarından çe
kilmesini istediler.» 

Onaylanan ikinci kararda da, Vietnam ile daya
nışma için bilgi alışverişini sağlayacak uluslararası 
bir eşgüdüm organı oluşturulması; Çin'in, Vietnam* 
da işlediği savaş suçlarını incelemek üzere de ulus
lararası bir komisyon kurulması öngörüldü.-

Dünya Barış Güçleri Konferansı sırasında, Çin'in 
emperyalizmle bütünleştiğini, Sosyalist Vietnam top
raklarına saldırmakla, yayılmacı, hegemonyacı yüzü
nü göstermesini yinelediler. 

«Çin halkına çağrı.» Toplantısında yayınlanan bir 
başka çağrı da Çin halkına sesleniş, bu saldırının 
aynı zamanda Çin halkının da çıkarlarına karşı ol
duğu, yalnızca silah tüccarlarını sevindirdiği, başka
larının işine yaradığı, belirtilerek... 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, toparlayın lütfen, ri
ca ediyorum. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Peki efendim, 
Çin'in Vietnam'a saldırısı kınandı. 
Aziz üyeler, Türkiye'de komünizm süratle geliş

mektedir. Devletin varlığı yitmektedir. Bu sebeple, 
bu vatanın insanları olarak kutsal görevler var üze
rimizde. Bu mukaddes çatının altında komünizme 
karşı çıkmak ve son Türk Devletini korumak bizle
rin üzerimizdeki kutsal bir görevidir. 

Bu sebeple, vatanperver Halk Partili arkadaşları
ma sesleniyorum; kendi bünyeleri içerisinden, Rusya 
adına, Rus Komünist Partisi adına Helsinki'ye giden 
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ve orada Vietnam aleyhinde bildiri neşreden insanlar I 
için, 100 milyon Türkün yaşadığı Rusya'da, Çin'in 
saldırısı Kıbrıs meselesinden daha mı önemli idi? 
Bu soruyu sormalarını ve Halk Partili vatanperver 
arkadaşlarımızın Devlet ve millet bütünlüğü içerisin
de büyük bir kavga vermelerini diler, hepinizi saygı 
ile selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Efeoğlu. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya'da son günlerde cereyan eden olaylar hakkında I 
gündem dışı konuşması. I 

BAŞKAN — Sayın thsan Ataöv, «Antalya'da 
son günlerde cereyan eden olaylar hakkında gündem 
dışı söz istiyorum. Saygılarımla» demektedir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Ataöv, söz süreniz 5 dakikadır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Antalya'da cereyan eden bir ola
yı huzurunuza getiriyorum. Bu olay, vilayetle dev
let hastanesi arasında cereyan etmiş, üzerinde önem
le durulması gereken bir olay olarak değerlendiriyo
rum. 

Hastaneye bir doktor tayin ediliyor; fizik mütehassı- I 
sı. Bu doktor, hastaneye geldiği andan itibaren hastane 
kadrosuna karşı bir mücadele açıyor. Bu mücadeleyi, I 
hastanenin 17 doktoru, bu yeni gelen arkadaşın tu
tumunu da dile getiren bir şikâyetname ile başheki- I 
me bildiriyor. Bu arkadaşların imzalı şikâyetnamele- I 
rinin fotokopisi elimde, zamanınızı almamak için I 
okumayacağım. Yalnız, bu şikâyet üzerine Sağlık Ba- I 
kanlığı derhal harekete geçiyor, müfettişlerini gön
deriyor, bu hekimi oradan naklediyor, nakil kararı 
vilayete gidiyor, vilayet bu nakil kararını uygulamı
yor. I 

Nakil kararının geldiğini haber alan TÖB - DER 
vilayette bir bildiri çıkarıyor. Bildirinin aslı burada, { 
bu bildiriden iki pasaj okuyacağım, hepsini okuma- I 
yacağım:1 I 

«Yıllardan beri ilimiz devlet hastanesi, ülkemiz- I 
deki tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi, insan- I 
ların hayvanca muamele gördüğü, rüşvetin mubah sa- I 
yıktığı bir yer haline gelmiştir. Devrimci, yurtsever, 
demokratik halkımız; ilimiz devlet hastanesinde 8 I 
yıldır çöreklenmiş bir baştabip ve onun yandaşları I 
sizleri haraca kesmektedir. Yine bu kişilerce, rüşvet, I 
yolsuzluk, insanları ölüme terk etme olağan sayıl- I 
maktadır. 8 yıldır saltanat süren bu insan kasapları L 
meydanı boş bulmuş, saltanatlarını devam ettirmek- I 
tedirler. tşte bu kişilere, karşı 8 aydır devlet hasta- I 

I nesinde sağlık sömürüsüne, rüşvetçiliğe, yolsuzluğa, 
haksızlığa karşı her türlü risk göze alarak mücadele 
eden ilerici demokrat bir doktor; bu ilerici demok
rat doktoru emekçi halkımız çok yakından tanımak
tadır, Didar Sesver...» Devam diyor: 

Bunun üzerine, Tüs - Der bir bildiri çıkarı-
I yor. Bu bildirileri alan, halka dağıtılan ve halktan 

toplanan ve bir kısmını eline geçiren doktorlar top
lanıyorlar, Vali beyden randevu alıyorlar, Sağlık Mü-

I dürünün de katıldığı ve 17 hastane doktorunun işti
rak ettiği bu toplantıda doktorlar vali beye diyorlar 
ki: «Biz memuruz, biz bu hakaret dolu ithamlar, bu 
hakaret dolu bildiriler karşısında ne yapalım, siz bi-

I zi himayenize almaz mısınız?» 
I Şimdi muhterem arkadaşlarım, 17 doktorun im-
I zasını taşıyan ve valinin huzurunda .cereyan eden ola-
I yın tutanağından da size birkaç nokta arz edeceğim. 

17 doktora karşı, Antalya Valisinin bu bildiriler 
karşısında verdiği cevap: 

«Bu ve buna benzer bildiri dağıtılması normaldir. 
I Dürüst ve namuslu çalışırsanız, bu bildiriler dağıtıl

maz. Hastanenizde dürüst çalışan 2 hekim var, on-
I lara da, uydurma, düzmece raporlarla müfettiş tah

kikatı yaptırıp, yer değiştirme cezası verdiriyorsu-
I nuz. Her iki tayin emrini de uygulamayacağım. Mü-
I fettişler bana uğramadan nasıl kendi başlarına gelip 
I tahkikat yapabiliyorlar? Tayin edilen fizik mütehas-
I sisi hanım, üstün meziyetleri olan bir hekimdir, ben 

bu tayinleri uygularsam halk sokağa dökülür. Beni 
I kızdırmayın, bir işaretimle hepiniz foz olursunuz.» 
I (CHP sıralarından «Altında imzası var mı?» sesi) 

I Bir dakika, altında 17 doktorun imzası var, An
talya Devlet Hastanesinin 17 doktorunun imzası var. 

Hükümet sizsiniz, tayini yapan Sağlık Balkanlığı, 
I vali ise İçişleri Bakanlığına bağlı. Ben huzurunuzda; 
j işte bunun yalan mı doğru mu olduğunu tespit edin 
I de, eşgüdümü nasıl yapıyorsanız örfi idarede, şu dev

letin idaresinde de bir eşgüdüm yapın da, iki bakan-
I lığı birbiriyle uyum içinde çalıştırın diye okuyorum. 
I «... sizler de örgütlenin, bildiri dağıtanların karşı-
I sına dikiilin, eylem yapın; demokrasi var, yasalar bu-
I na müsaittir. Bildiri dağıtan dernekler yasal dernek-
I lerdir; bunları küçümsemek doğru değildir. 200 bin 

üyeilü bir TÖB , DER bir yerde halkımızın sesidir. 
I Çalıştığım diğer yerlerde; kaymakamlığımda, vali ve-
I küliği yaptığım Erzincan'da, vali olarak Elazığ'da 
i hekimlerin dürüst çalışmaları için âdeta savaş açrnı-

şımdır, hepsi hizaya gelmiştir. Sağlık Bakanlığı beni 
I bu konuda iyi tanır.» 
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BAŞKAN — Sayın Ataöv toparlayın, rica edi
yorum. Lütfen toparlayın efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir dakika Sayın 
Başkan. 

«<Bu yurtsever, çalışkan, hem de Tam Gün Yasa
sına göre çalışan bu doktor hanım giderse, çok daha 
vahÜm olaylar olabilir.»» 

Altında da imzalar. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, vali beyin bu sözleri 

karşısında doktorlar makamını terk ediyorlar. (Sağ
lık Müdürünün yanında oluyor). 

O gün öğleden sonra hastane başhekiminin Mer
cedes arabası güpegündüz Antalya'nın ortasında ya
kılıyor. Bunun üzerine başhekim «arabamı yaiktıran 
validir»ı diye dava ediyor. Şu anda başhekimin ara
basını yakmaktan Antalya Valisi savcılıkta tahkikata 
tabidir. 

Aziz arkadaşlarım, bu, Türkiye'nin devlet idare
sinde bugün cereyan eden binlerce hadiseden birisi
dir. Şimdi ben Hükümete bakıyorum; hastanede tah
kikat yaptırıp iki doktoru suçlu bulan, bunların baş
ka bir ile nakledilmesi için müfettiş raporu alıp na-
Ikil emrini yollayan Sağlık Bakanlığı bu görevini ye
rine getirebilecek midir? Elazığ'dan sabıkalı olarak 
Antalya'ya gelen bu valinin karşısında Türkiye Cum
huriyetinin Sağlık Bakanlığı var mıdır? Bunu arıyo
rum bir. 

2. Derneklere bildiri dağıtmayı, eylem yapmayı 
teşvik eden «ben bunları uygularsam halk sokağa dö
külür» diyen bir adamın, Türkiye'de asayişi sağlayıp 
sağlayamayacağına, anarşiyi önleyip önleyemeyeceği
ne, araba yakma iddiasıyla karşı karşıya bulunan bu 
valinin, Antalya'da hergün cereyan eden ölüm hadi
selerinden sorumlu bulunup bulunmadığına dair İç
işleri Bakanlığının takınacağı tavrı takip edeceğim, 
iki. 

Şimdi bu 2 tutum karşısında, uyum içerisinde ol
duğunu iddia eden bir Hükümetin Sağlık Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığının; gücünün üstüne güç 'koyan, 
sokaktan kuvvet aldığını açıkça söyleyen bir Cumhu
riyet valisi olduğunu iddia eden insanın, bu Hükü
metin üstünde Antalya'nın başına bela olmaya de
vam edip etmeyeceğini takip edeceğim, üç. 

Sevgili arkadaşlarım, bunlar savunulacak şeyler 
değildir. Yazıktır bu memlekete. Valisi böyle olursa, 
hekimi böyle olursa, bakanı öyle olursa, siz nereden 
medet bekliyorsunuz, kimden ümit ediyorsunuz? Na
sıl bu memleketin meselelerinin üstesinden gelece
ğiz? 
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Bunun üstesinden gelinecek olan şudur : Bu be
yanlar tahkik edilmelidir. Bu beyanlar doğru ise, İç
işleri Bakanının, «polisler eğitilmedi, silah kullanma
sını öğrenmedi»- demesine lüzum yoktur. Vali bu 
kafada olduktan sonra, silah kullanmasını bilen po
lis ne yapacak? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, toparlayın lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Vali bu kafada 
olduktan sonra, gündüz Mercedesi yakılan bir baş
hekim ne yapacak? 

Bir başhekimi karşısına alıp da, müfettişin rapo
ru karşısında kötüye savunan vali önünde bu hasta
ne nasıl görev yapacak? 

Ben şimdi Hükümeti bu konularda göreve çağırı
yorum ve memlekette anarşinin nereden kaynaklan
dığını ve Antalya'daki her günkü ölüm hadiselerinin 
nereden cesaret aldığını dikkatinize sunuyorum ve 
Hükümetten hükümet olma ciddiyetiyle bu hadisele
rin üstüne eğilmesini saygı ile rica ediyorum. 

Size de saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Sayın Uysal, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Sayın Efeoğlu yaptığı gündem dışı konuşmasın
da Cumhuriyet Halk Partisi Grubuyla bazı bağlan
tılar kurdu, bunlar yanlıştır; onun için 70 nci mad
deye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İzmir Milletvekili Adalet Partili Sayın Zeki Efe
oğlu, gündem dışı konuşmasında, Dünya Barış Kon
seyinin Helsinki'de yaptığı 'toplantıya Türkiye'den 
katılan kişilerle bağıntı kurarak ve Helsinki top
lantısını yorumlayarak, buraya Türkiye'den katılmış 
olan delegelerin Cumhuriyet Halk Partisi adına git
tiğini ve Helsinki toplantısında varılan kararların ve
ya müzakere edilen konuların, kendi felsefesi ve yo
rumuna göre bir Komünist mihrak toplantısı olduğu 
ve bu nedenle de, Cumhuriyet Halk Partisi ile bunun 
bağıntılı bulunduğunu burada ifade etti. 

Bir kere, Sayın Efeoğlu'nun bu görüşlerine temel
de katılmıyoruz. İkincisi, buraya katılan üyeler Cum
huriyet Halk Partisi adına katılmamışlardır. Dünya 
Barış Konseyinin bu toplantısına katılan üyeler, Tür
kiye Barış Derneğinin üyeleridir; Türkiye Barış Der
neği adına bu toplantıya katılmışlardır. 
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Türkiye Barış Derneği, Türkiye'de 1976 yılında 
kurulmuştur; yani Cephe Hükümetlerinin iktidarda 
bulunduğu dönemde kurulmuştur. Eğer Türkiye Ba
rış Derneği, Dünya Barış Konseyinin bir uzantısı ve
ya Türkiye'de barış fikirlerinin yeşermesi için çalış
ma yapan bu dernek, Anayasamıza ve yasalarımıza 
göre kurulmaması lazım gelen bir dernek ise, onun 
o zamanki kararını verenler düşünmeliydi. Yok, Tür
kiye Barış Derneği gerçekten Anayasa ve yasalara, 
insan haklarına barış kavramına hizmet eden bir der
nek ise, yasal bir dernektir. Yasal bir derneğin Hel
sinki'de yapılan bir toplantıya katılması kadar do
ğal bir şey olamaz. Neden olamaz? 

1975, ya da 1976 yılında (tarihini hatırlamıyo
rum) Helsinki'de bir toplantı oldu. Helsinki'de yapı
lan bu toplantıda bir senet imzalandı. Bu senedin adı 
da «Helsinki Nihai Senedi»ı idi. Bu senedi imzalayan
lar arasında Süleyman Demire! de bulunmaktadır. 
Helsinki'de yapılan bu toplantı, dünya uluslarının 
bir arada, insan halkları ve kendi ülkelerinin insanlık 
idealleri uğrunda nasıl çalışmaları gerektiğini sapta
yan bir toplantı idi. Bu toplantıya Üçüncü Dünya 
Ülkeleri, Bloksuzlar ve sosyalist ülkeler büyük ço
ğunlukla katıldılar. Bu toplantıda ortaya konulan fi
kirleri imzalayan ülkeler arasında Türkiye'de bulun
maktaydı. O nihai belgeye, Helsinki Nihai Senedine 
imzasını atan Sayın Süleyman Demirel, o toplantıya 
katılan komünist ülkeler bulundu diye fikirlerini mi 
değiştirdi? Hayır. 

O halde, bir ülkede, bir dünya ülkesinde herhan
gi bir toplantıya katılmak, orada bazı fikirlerin tar
tışılmasının yapılması ve o ülkede bazı delegasyo
nun, o ülkenin katıldığı delegelerinin fikir söyleme
si, eğer -Sayın Efeoğlu'nun mantığıyla suçlanaeaksa; 
bu, Türkiye'de uzun süreden berii devam eden, fakat 
bir süreden beri itibarını kaybeden Mc Carthy'oili-
ğin yeniden hortlatılması demektir. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

Şimdi değerli arkadaşlarım, meseleleri dosdoğru 
ortaya koymalıyız. Birtakım suçlamalar kolay yapı
lır, birtakım değerlendirmeler, yorumlar kolay yapı
labilir. O toplantıya katılan kişiinin, o toplantıya sos
yalist ülkeler, komünist ülkeler katıldı, delege gön
derdi diye, herhangi bir, özgürlükçü demokrasiyle 
yönetilen ve anayasası açıkça ortada olan ve o ana
yasaya bağlı olduğunu defalarca ifade etmiş bulunan 
partinin bir üyesi, bir başka dernek veya bir başka 
kuruluş adına pekala bu toplantılara gidebilir. 

Mesela; Hıristiyan Demokrat Partinin veya buna 
benzer bir partinin toplantısına Türkiye'den herhan

gi bir parti lideri veya herhangi bir milletvekili ka
tıldığı zaman, Hıristiyan Demokrat Partinin fikiıie-
rini mi benimsemiş olur? 

Dünya Barış Konseyi, Müslüman ülkelerin top
raklarında da bazı toplantılar yapmakta ve barışın 
gelişmesi için katkıda bulunmakta, çaba sarf etmek
tedir. 

O halde, Dünya Barış Konseyini meydana getiren 
kişiler, kişi olarak linandıklan fikirlerin dünya halk
ları üzerinde yaygınlaştırılması için birtakım girişim
lerde pekala bulunabilirler. Demokrasiyle yönetilen 
ve bazı ülkelerdeki birtakım kuruluşlar pekala bura
ya delegeler gönderebilirler. Dünya halkları arasın
daki yakınlaşma, fikirler, birtakım insanların, belki 
birtakım ülkelerin, belki birtakım kuruluşların sivri 
görülen davranışlarını da törpüleme gibi olumlu nok
talara insanları getirebilir. 

Ama buraya çıkar dersek ki, şu partinin mensu
bu dünyanın herhangi bir ülkesinde yapılan toplan
tıya katidn; o toplantıya komünist parıtiiler de katıl
dı, komünist eğilimli birtakım dernekler de delege 
gönderdi, o halde oraya katılan o kişi, o toplantıda 
bulunduğu için o da komünisttir; böyle sakat man
tık olmaz. 

Onun için ben, Cumhuriyet Halk Partisine yönel
tilmek istenilen bu suçlamayı, değerli bir basın men
subu olan arkadaşımızdan çıkmaması gereken bir 
görüş olarak kabul ettim, onu açıklamak için bura
da, Dünya Barış Konseyinin düzenlediği bu toplan
tıya hangi dernek adına kişilerin katıldığını ve ne 
amaçla bu toplantının yapıldığını ifade etmek için 
söz aldım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, mü

saade ederseniz şu hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, kısa rica ediyoruz; ne
dir efendim? 

ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Sayın Uysal mese
leyi başka bir açıdan aldı, Dünya Barış Konferansı 
ayrıdır. Ben, sırf Rusya adına yapılan, sırf Vietnam' 
la ilgili olarak yapılan bir toplantıyı iddia ettim ve 
nihayet elimdeki gazetelerde, Halk Partiisi yöneticile
rinden izin aldığına dair belgeler var. 

BAŞKAN — Tamam efendim, durum anlaşılmış
tır, zapta geçmiştir. 

ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Bu bakımdan, me
selenin Birleşimiş Milletlerle, İnsan haklarıyla ilgisi 
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yok; meşelerin Rusya adına Helsinki'de yapılan top
lantıda olduğunu ispat etmeye hazırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.' 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ben, Halk TarUİ-

ni suçlamak için söylemiyorum, Halk Partisi millet
vekilinin gidişi hakkında arkadaşlarımın sual sorma

sını istedim; Halk Particiyle bir alakası yok bunun, 
Halk Partisi milletvekiliyle ilgili. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Efeoğlu. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Halk Partisi adına 

gitmemeliydi, Rusya adına yapılan toplantıydı. 
BAŞKAN — Efendim teşekkür ederiz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 4 ar
kadaşının, 11/35 esas numaralı Gensoru önergelerini 
geri aldıklarına dair önergesi. (4/200) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin «özel gündem» 
kısmındaki Gensoru önergelerinin geri alınmasına 
ilişkin tezkereler vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 11/35 sıra sayısında bulunan Genso

ru önergemizi, başta Seçim Yasası olmak üzere bazı 
yasa tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine imkân 
sağlamak ve bilahara gereğinde tekrar vermek üze
re geri aldığımızı saygı ile arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Muğla , 
Ahmet Buldanlı 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, gün
demden çıkarılacaktır. 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın, 11/36 esas numaralı Gensoru önergelerini geri 
aldıklarına dair önergesi. (4/201) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Soruşturma açılması için önerge verdiğimiz için 

gündemin 2 nci sırasında bulunan 11/36 sayılı Gen
soru önergemizi geri aldığımızı bildirir, gereken iş
lemin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

İçel Kırşehir 
Fevzi Arıcı Mustafa Eşrefoğlu 

Kocaeli Amasya 
İbrahim Topuz Muhammet Kelleci 

Çankırı İzmir 
Arif Tosyalıoğlu Zeki Efeoğlu 

Kütahya Tekirdağ * 
Ahmet Mahir Ablum Nihan İlgün 

Kars Bolu 
Bahri Dağdaş Avni Akyol 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efendim. 
3. — Konya Miletvekili Şener Battalın, 11/37 

esa:-; numaralı Gensoru Önergesini geri aldığına dair 
önergesi. (4/202) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
11/37 sayılı Gensoru önergemizi geri aldığımızı 

saygıyla arz ederiz. 
Konya 

Şener Battal 
BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, önerge 

gündemden çıkarılacaktır efendim. 
4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 

9 arkadaşının, 11/38 esas numaralı Gensoru önerge
lerini geri aldıklarına dair önergesi. (4/203) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Görüşme açılması için gündemin 5 nci sı

rasında bulunan 11/38 sayılı Gensoru önergeımıizi 
geri aldığımızı bildirir, gereken işlemin yaıpılımasını 
saygıyla arz ederiz. 

Ankara Samsun 
Mustafa Başoğlu Etem Ezgü 

Kocaeli Manisa 
Adem Ali Sarıoğlu Yahya Uslu 

Burdur Bilecik 
Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 

Bursa Amasya 
Ali Elverdi Muhammet Kelleci 

Adana Trabzon 
Hasan Gürsoy Kemal Cevher 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efendim. 
5. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 5 ar

kadaşının, 11/48 esas numaralı Gensoru önergelerini 
geri aldıklarına dair önergesi. (4/204) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 11/48 sıra sayısında bulunan Gensoru 

önergemizi, başta Seçim Yasası olmak üzere bazı 
yasa tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine imkân sağ
lamak ve bilahara gereğinde" geri vermek üzere geri 
aldığımızı saygıyla arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Samsun Amasya 

İ. Etem Ezgü Muhammet Kelleci 
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Artvin 
Hasan Ekinci 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Bursa 
M. Emin Dalkıran 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, Önerge 
gündemden çıkarılacaktır. 

6. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 6 arka
daşının, 11/49 esas numaralı Gensoru önergelerini 
geri aldıklarına dair önergesi. (4/205) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Soruşturması açılması için önerge verdi

ğimiz için, gündemin 7 nci sırasında bulunan 11/49 
sayılı Gensoru önergemizi geri aldığımızı bildirir, 
gereken işlemin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

istanbul 
Ekrem Ceyhun 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Manisa 
Yahya Uslu 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, önerge 
gündemden çıkarılacaktır. 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, 11/50 esas numaralı Gensoru önergelerini 
geri aldıklarına dair önergesi. (4/206) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Soruşturma açılması için gündemin 7 nci sırasın

da bulunan M/50 sayılı Gensoru önergemizi geri al
dığımızı bildirir, gereken işlemin yapılmasını saygıyla 
arz ederiz. 

Muğla Kocaeli 
Ahmet Buldanlı Adem Ali Sarıoğlu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Samsun 
î. Etem Ezgü 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Amasya 
Naci Altunay 

BAŞKAN — imzalar tamam olup, önerge geri 
verilmiştir. 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 3 
arkadaşının, 11/51 esas numaralı Gensoru önergele
rini geri aldıklarına dair önergesi. (4/207) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin lıl/51 sıra sayısında bulunan Gensoru 

önergemizi, başta Seçim Yasası olmak üzere bazı ya
sa tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine imkân sağla
mak ve ibilahara gereğinde tekrar vermek üzere geri 
aldığımızı saygıyla arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Denizli 

Mustafa Başoğlu M. Kemal Aykurt 
Kocaeli Antalya 

Adem Ali Sarıoğlu Galip Kaya 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, Öner
ge gündemden çıkarılacaktır. 

9. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 2 
arkadaşının, 11/52 esas numaralı Gensoru önergele
rini geri aldıklarına dair önergesi. (4/208) 

Millet Meclisi Başkanlığına' 
Millet Meclisi gündeminde bulunan 11/52 No. lu 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşı ta
rafından Bakanlar Kurulu hakkında verdikleri Gen
soruyu yeniden gözden geçirmek üzere geri alıyoruz. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 
MHP Grup Baş'kanvekili 

Tokat Niğde 
Faruk Demirtola, Sadi Somuncuoğlu 

Sivas 
Ali Gürbüz 

BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, önerge 
gündemden çıkarılacaktır. 

10. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve .2 arkadaşının, 11/53 esas numaralı Gensoru 
önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. (4/209) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 11/53 sıra sayısında bulunan Gensoru 

önergemizi, başta seçim yasası olmak üzere, bazı ya
sa tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine imkân sağla
mak ve bilahara gereğinde tekrar vermek üzere geri 
aldığımızı saygıyla arz ederiz. 

Saygılarımızla^ 
Ankara istanbul 

Hayrettin Turgut Toker Ekrem Ceyhun 
* Hatay 

Ali Yılmaz 
BAŞKAN — Yeterli imza kalmadığından, önerge 

gündemden çıkarılacaktır. 
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C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Parlamentolar ar as i Türk Grubu üyeliklerine 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca gösterilen aday
lara dair liste. (5/36) 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık tezkereleri var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasayla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 nci madde hükümleri uyarınca CHP Gru
bunca Parlamentolararası Birliği Türk Grubuna aday 
olarak gösterilen üyeler : 

Sayın Necati Cebe Balıkesir Milletvekili 
Sayın Hasan Ünal Antalya Milletvekili 
Sayın Ertoz Vahit Suiçmez Trabzon Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Kara'kaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Parlamentolararası Türk Grubu üyeliklerine 

Adalet Partisi Grubunca gösterilen adaylara dair 
liste. (5,'35) 

BAŞKAN — İkinci Başkanlık tezkeresini okutu
yorum : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesin söz. konusu 

edilen ve birinci madde hükümleri uyarınca Adalet 
Partisi Grubunca Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubunca aday olarak gösterilen üyeler : 

Sayın îsmail Hakkı Tekinel istanbul Milletvekili 
Sayın Nurettin Ok Çankırı Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Kara'kaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, bilgilerinize sunulur. 
3. — Parlamentolararası Türk Grubu üyeliklerine 

Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi 
Grubunca gösterilen adaylara dair liste. (5/34) 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü

zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesine söz konusu 
edilen ve birinci madde hükümleri uyarınca Milliyetçi 
Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi Grubunca 
Parlamentolararası Birliği Türk Grubunca aday ola
rak gösterilen üyeler : 

Sayın Turan Kocal İstanbul Milletvekili 
Sayın Salih Özcan Urfa Milletvekili 
Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Cahit Kara'kaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 331, 328 ve 265 S. Sayılı kanun tasarısı ve 
tekliflerinin, gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler-» kısmının 
ilk sıralarında yer almasının ve bunların görüşmele
rinin bitimine kadar Çarşamba günlerinde de yalnızca 
tasarı ve tekliflerin görüşülmesine dair Danışma Ku
rulu önerisi. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun bir 
Önerisi vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi. 

No. : 42 
Danışma Kurulunun 4 . 4 1979 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda; Gündemde bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerinden, ilişik listede belirtilenlerin, Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler kısmının ilk sıralarında yer almasının ve bunla

rın görüşmelerinin bitimine kadar Çarşamba günle
rinde de yalnızca tasarı ve tekliflerin görüşülmesinin, 
içtüzüğün 50 nci maddesine göre önerilmesi uygun 
görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi 
Grubu Başkanvekili Grubu Baş'kanvekili 

Altan Öymen Esat Kıratlıoğlu 
Milli Selamet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi 

Grubu Görevlisi Grubu Başkanvekili 
Şener Battal Faruk Demirtola 

Liste : 
1. Gündemin 81 nci sırasında yer alan, 331 S. 

Sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü-
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tükleri Kanunuyla Seçim Kanununlarının Değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi, 

2. Gündemin 80, nci sırasında yer alan 328 S. Sa
yılı, Organ Nakli Hakkında Kanun Teklifi, 

3. Gündemin 2 nci sırasında yer alan, 265 S. Sa
yılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki 

Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan ve 
Grup Başkanvekilleri tarafından da kabul edilen Da
nışma Kurulu Önerisini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, 
İstanbul Milletvekilleri ismail Hakkı Tekinel, Fehmi 
Cumalıoğlu, Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Tur
han Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 26 . 4 . 1961 tarihli 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerin Kaldırılması ve Bu
na Beş Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli 
ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in 
25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Se
çimi Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (2/707, 2/717) S. Sayısı : 331) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

Alınan karar gereğince, gündemin 81 nci sırasında 
yer alan, 331 Sıra Sayılı, 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna 
Beş Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

ıSayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
ler?.. Yok. 

(1) 331 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddeleri
nin Kaldırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 
24 . 5 . 1961 Tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun, 1, 5, 9, 10, 1, 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 
91, 92, 93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 
128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 
146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 ve 
183 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler : 

Madde 1. — Özel kanunlarına göre yapılacak Mil
let Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, il genel meclisleri, 
belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar, ih
tiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Sandık Bölgesi : 
Madde 5. — Seçimlerde, her seçim bölgesi gerek

tiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
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Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni 
kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yer
leşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 
(300) seçmenin varlığı aranmaksızın, mesafe durumu 
ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda 
sandık bölgesine ayırılabilir. 

Seçmen sayısı (400)'ü aşmayan seçim bölgelerinde 
seçmenler oylarını bir sandıkta verebilirler. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yük. 

5 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 
Madde 9. — Seçim işleri, seçim kurullarınca yü

rütülür. 
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muh

tarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri 
ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının 
istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde 
ve doğru olarak göndermeye mecburdur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

9 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Seçim Kurulları : 
Madde 10. — Ankara'da bir Yüksek Seçim Ku

rulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her 
ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine ko
nulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

ti merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim ku
rulu teşkil olunur. 

Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 COO'i aşan 
ilçelerde, köy ve mahalle sınırları (seçim bölgeleri) 
esas alınarak ve mümkün, olduğu nispette nüfus sayı
sında eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim ku
rulu teşkil edilir. 

İl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe da
hilindeki (merkez ilçe dahil) diğer belediyeler; bölün
me yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir bütün 
olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

10 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu : 
Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun 

hükümleri gereğince seçilen yedi asıl ve dört yedek 
üyeden kurulur. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi dört 
yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının seçilmele
rine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. 

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, 
kendi üyeleri arasından olmak "üzere gizli oyla onbir 
kişi seçilir. Bunlar, gizli oy ve salt çoğunlukla arala
rından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Baş
kan ve başkanvekilinin görev süresi dört yıldır. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında 
başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik 
yapar. Başkan vekilin in de engeli halinde, asıl üyele
rin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yargıtay ve Da
nıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek 
üye ayrılır. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye gir
mezler. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

11 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üye Seçimi Zamanı : 
Madde 12. — Süresi biten Yüksek Seçim Kurulu 

üyeleri yerine yenilerinin seçimi için, her iki yılda .bir 
ocak ayının ilk haftasında seçim yapılır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, yu
karıdaki madde gereğince tamamlanır. Bu yoldan se
çilen kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamam
lar, 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 12 nci maddeyi okunan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka'bul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Görev ve Yetkileri : 
Madde 14. — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve 

yetkileri şunlardır : 
1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan 

zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve 
ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Mal
zeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depo
larında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden 
farklı ve kâğıdında «Türkiye Cumıhuriyeıti Yüksek Se-
çi<m Kurulu» filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar 
Özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kâğıt hamurun-
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dan başlayarak zarfım imaline ve teslim alınmaısma 
kadar olan safhalarını; üyelerin aea'sından seçeceği üç 
yargıcın devanıîı gözetim ve dien-ûtimi aitmda yaptır
mak Ve bu zarfları, il seçim kurullarına, her ilin ih
tiyacına yetecek sayıda, alındı bilgeleri karşılığımda 
göndermek, 

2. Özel zarfların .imali için geırekii «Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigran kalıplan 
ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gcr'eikii miktarda kâ
ğıt ve zarf imalinden sonra saklamak, 

Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf ha
line g'elelbllen «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Secini 
Kurulu» filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, 
her (4G0i)'ü ve her (4C|C)'İ!alk paküti, aynı numarayı ta-
şımalk 'üzere bastırmak v'e her sandık idin bir paket, 
ilçe seçim kurullarına zamamnda ulaştırmak, 

Oyunu kullanan seçmenin parmağının işarellene-
ceği özel boyayı ithal veya imal ettirmek, samdık ku
rullarında zamanında bulundurmak, saklamak, 

3. Bu Kanunda söz konusu edilen biiî.ün işlemlerin 
gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı ka
ğıdın tasarım ve batkısını yaptırmak, i! ve ilçe seçim 
kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını 
sağlaımak, 

4. Tüzüklerine güre ilk genel kongrelerini yap
mış olup mevcut Menin en az üçte birimde, en az a îti 
ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan rAfieA 
partilerin adlarını, il ve ilçe seçim kurullar mm yeni
den kuruümasEi için öngörülen, ayların ikinci haflaıjrıı-
d!a tespiiit ve ilan etmek, 

5- i l ve ilçe seçim 'kurullarımın teşekküllünü sağ
lamak, il seçim kurullarını 'teşdklkülüne, İşlemlerine ve 
kararlarına karşi yapılacak itirazları, oy verme gü
nünden önce itiraz konulsunun gerektirdiği sürat'e-, ke
sin karara bağlamak, 

6., Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun vs 
özel kanunları gereğince kesin karar vermek, 

7. ti seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri 
hakkında Verilmiş olan 'kararlara karşı yapılan itiraz
ları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, 

8. îl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara 
karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağla
mak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde ya
pılan, seçiimin sonucuna müessir olacak ve o çevre 
seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tu
tanağının iptalini gerektirecek maıhlyeiMe itirafları, 
altkuruliara yapılan itirazların silsilesine ve süreleri-
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ne uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kelsin ka
rara bağlamak,! 

1Q. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim iş
lerinin yürütülmesi hakkınd'a sorulacak hususları der
hal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzen
le yapi'irnaemı sağlayacak tedbirleri almak ve bu bu-
ö'Jita gereken genelgeleri zamanında yapmak, 

11. S'iyaöi partilerin, yasama meclisleri genel ve 
ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve 
11 genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabil
meleri için, son milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu 
genel: ve ara seç imlerinde kendi üstel erindien yasama 
m^cilsierinden birine seçilmiş en az bir üyeye saihlp 
©İmaları, veya tüzüklerine güre ilk genel kongrelersin i 
yapmış ekip mevcut illerin en az üçte birinde; oy ver
me gününden en az altı ay evvel i! ve ilçe tetyki'a't-
îarını kurmuş bulunmaları gerektiğinden; bu eeaslar 
dalreelfids ^eçlrne kalülaıbüccek siyasi partileri tespit 
ve scç'nrn başlangıç tarihinden on gün, seçimin ye-
nilenrneisi halinde yenileme kararının ilanından son
raki beş gün içinde ilan etmek, 

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri 
belirlenmek, yönetmelikleri yayınlamak, pıogram'annı 
yapmak ve denetlemek, 

13. Kanımla kendisine verilen başlıca görevleri 
'yapmak. 

BAŞKAN — Sjym üyeler, 14 ncü maddenin 4 ve 
11 nci bentler iyi 2 ilgili olarak sayın grup başkanve-
killerince imzalanmış müşterek iki önerge vardır. 

14 ncü madde hakkında söz isteyen var mı?.. Yok. 
O itibarla önergeleri okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Seçim Kanun

larında Değişiklik Yapılmasını öngören teklifin çer
çeve 1 nci maddesi ile değiştirilen 14 ncü maddenin 
4 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini öneririz. 

Madde 14. Bent : 4 
4. — Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yap

mış olup en az 15 ilde, en az 6 ay evvel il ve ilçe teş
kilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, il
çe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörü
len ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

CHP Grup AP Grup 
Başkanvekili Başkan vekili 

Hayrettin Uysal Dr. Esat Kıratlıoğlu 
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MSP Grup MHP Grup 
Yöneticisi Başkanvekili 

Şener Battal Faruk Demiftola 
BAŞKAN — Efendim, 11 nci bende ait 2 nci 

önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Seçim Kanun

larında değişiklik yapılma'sını öngören teklifin Çer
çeve 1 nci maddesi ile değiştirilen 14 ncü maddenin 
11 numaralı bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini öneririz. 

Madde: 14, Bent : 11 
11. — Siyasi partilerin, yasama meclisleri genel 

ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye 
ve il genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katıla
bilmeleri için, kendi tüzüklerine göre ilk genel kong
relerini yapmış olup en az 15 ilde oy verme günün
den en az altı ay evvel il ve illere bağlı bütün ilçeler
de, ilçe teşkilatlarını kurmuş bulunmaları veya ilk ge
nel kongrelerini yapmış olmaları kaydıyla, Tüfkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında gruba 
sahip olmaları gereklidir. Bu esaslar dairesinde se
çime katılabilecek siyasi partileri tespit ve seçimin 
başlangıç tarihinden 10 gün, seçimin yenilenmesi ha
linde yenileme kararının ilanından sonraki 5 gün vçin-
>de ilan .etmek, 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 

Hayrettin Uysal Dr. Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkanvekili 

Şener Batal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Sayın üyeler, iki önergeyi de okut
tuk. 

SADDETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — Söz istiyo
rum Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hangisi hakkında? 
SADETTİN BİLGİÇ (İstanbul) — İkisi hakkında 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — İkisi ha'kkında. 
Şimdi, Sayın Bilgiç, zatıâliniz de takdir buyurur

sunuz ki, önerge üzerinde konuşma hakkı, önerge sa-
hiplerinindir. O itibarla zatıâlinize söz vermemiz şu 
an için mümkün değil. 

Önergeleri işleme koymak mecburiyetindeyiz efen
dim. 

Birinci önergedeki maddenin yalnız bentteki met
nini okutuyorum efendim. 

«4. — Tüzüklerine göre ilk genel kongerelerini 
yapmış olup, en az 15 ilde, en az altı ay evvel il ve 
ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin, ad

larını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için 
öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan et
mek,» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümetin ve Komisyo

nun katıldığı müşterek önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil-
m'işt'ir. 

11 nci beride ait değişiklik önergesini takdim edi
yorum: 

«Madde 14. — Bend 11 : Siyasi partilerin, yasa
ma Meclisleri genel ve ara seçimlerine ve belediye 
başkanlığı ile belidiye ve il genel meclisi üyelikleri 
genel seçimlerine katılabilmeleri için, kendi tüzükle
rine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup en az 15 
ilde oy verme gününden en az altı ay evvel il ve il
lere bağlı bütün ilçelerde ilçe teşkilâtlarını kurmuş bu
lunmaları veya il genel kongrelerini yapmış olmaları 
kaydıyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında gruba sahip olmaları gere'klidir. Bu esas
lar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partileri tes
pit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin 
yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından son
raki beş gün içinde ilan etmek,» 

BAŞKAN — Komisyon?. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Gerek Komisyonun ve gerekse Hü

kümetin katıldığı müşterek önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

14 ncü maddeyi 4 ve 11 nci benddeki değişiklik 
önergeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İl Seçim Kurulu : 
Madde 15. — İl Seçim Kurulu, iki yılda bir ocak 

ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en 
yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan de
recesi en yüksek olanı kurulun başkanıdır. Kurulun 
yargıçlardan iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle ku
rulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. 

167 — 
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Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri içtin, ay
nı derecedeki yargıçlar arasında en kıdemlisi Ve kı
demde eşitlik halinde en yaşlı görevlendirilir. 

İl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üye
liklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak 
olan yargıçlardan biri herhangi bir sebeple bu görevi 
yapamaz ve o yerde bu görevi yapabil ev ek başka bir 
yargıç da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza 
mahkemesinin yargı çevresi içinde -bulunan ve göre
vinden ayrılmasında sakınca görülmeyen bir yargıca, 
merdince bu yetki verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan 
tamamlanmasına imkân bulunmayan hallerde, bu 
ağır ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemele
rinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukarı-
daki usule göre yetki verilerek gönderilir. I 

;Bu suretle kendisine yete'ki verilen yargıcın gelip ] 
görevine başlamasına kadar, seçim kurulu başkanlığı- | 
nı, kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir j 
üye yapar. 

BAŞKAN 15 — nci madde üzerinde söz isteyen 
isayın üye?.. Yok. 15 nci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Siyasi Parti Temsilcileri : 
Madde 17. — Son Milletvekili ve Cumhuriyet 

Senatosu genel Ve ara seçimlerinde kendi listesinden \ 
yasama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye 
sahip olan veya 14 ncü maddenin dördüncü bendi ge- | 
reğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edi- j 
I en siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilâtı bulunan- j 

I 
lar, il ve ilçe s'eçiım kurullarında birer temsilci bu- i 
lundururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmaları-" j 
na ve görüşmelerine katılırlar, oy kullanamazlar. 
Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 14 ncü maddenin ] 
öflbirinci bendi gereğince yapılan ilandan seçime \ 
katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde j 
seçime katılmayan partilerin bu kurullarda temsilci 
bulundurma hakları sona erer. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri | 
görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da dinledikten j 
sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve ka- j 
rarı temsilcilere bildirir. I 

iSiyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmama- j 
lan, işlerin görüşülmesini durdurmaz. i 

BAŞKAN 17. — nci madde üzerinde söz isteyen j 
sayın üye?.. Yok. 17 nci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler. Etmeyenler,. Ka- { 
bul edilmiştir. î 
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18 nci maddeyi okutuyorum: 
ilçe Seçim Kurulu : 
Madde 18. — İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak 

ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı 
yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar, 
ilçedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanı
dır. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir aısıl üyenin 
'katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği ça
ğırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu 
takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halinde en 
yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim ku
rularına, il seçim kurullarına başkanlık edecek yar
gıçtan sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, kıdem 
ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

FASKAN — 18 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 
Madde 19. — 1. İlçe seçim kurulunun dört asıl 

ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Bu üye
ler aşağıda yazılı olduğu gib'i belli edilir: 

İlçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden ku
rulması için yukarıdaki maddede öngörülen sürenin 
başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili 
genel, seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört si
yasi nar'fiye birer asıl ve birir yedek üye adını iki gün 
içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

'Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildiren 
siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik ka
lan üyelikler, aynı şartlan taşıyan diğer siyasi partiler
den, o ilçede aldıkları oyların biyüklük sırasına göre, 
aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen 

dört asıl ve dört yedek üyenin tümü belirlenemediği 
takdirde, 14 ncü maddenin dördüncü bendi gereğin
ce Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi parti
lerden o ilçede teşkilatı bulunanlar tespit edilerek bun
lar arasmda ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, 
adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin, 
yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler ilçe seçim 
kurulu üyesi olar. 

İlçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyelik
lerinden eksik kalanlar, ikindi bent hükümleri gere
ğince tamamlanır. 
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2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki 
bentte yazılan işlemler sonucunda eksik kalan asıl ve 
yedek üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve top
lam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama 
meclisleri veya yerel idare seçimlerinden birine siya
si parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve 
evvelce hiçbir siyasi partiye kaydolmamış Devlet me
murlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alı
narak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer 
alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. Ad çekme, 
birinci bent hükümleri gereğince tespit edilen asıl üye
ler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 
yapılır. Ad çekme sırasında, adları önce çıkanlar asıl, 
Sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl 
üyenin yedeği belirlenir. Ancak, aynı bakanlığa men
sup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz; zorun
lu durumlar saklıdır. 

3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler ara
sında yapılan ad çekmenin gün ve saatini, ad çekme
ye katılan siyasi partilere tebliğ eder. 

Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vükubulacak 
boşalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kend'i yedeği 
getirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyelikl'erdeki 
eksilmeler eksilen üyeriin niteliğine göre, seçilmesinde 
uygulanan hükümler gereğince tamamlanır. 

14 ncü maddenin oribirinci bendi gereğince yapılan 
tespit ve ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan ve
ya o seçim çevresinde seçime katılamayan partinin 
ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona erer. 
Bu yoldan boşalan üyelikler, o seçim çevresinde se
çime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi bulunma
yan partiler hakkında birinci bentte yazılan hükümle
rin uygulanmasıyla belirlenir. 

İlçe seçim kurulun'da boşalan göreve getirilen 
kimse, yerine geldiği üyenin süresini tamamlar. 

IBAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

19 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum: 
Sandık Kurulu : 

.Madde 21. — Sandık kurulu bir başkan ile altı 
asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üye
leriyle toplanır. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

21 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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22 nci maddeyi okutuyorum: 
Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 
Madde 22. — ilçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim 

kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyeler
le görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi için
deki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahi
bi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kuru
la bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri 
için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerin
den her biri de, ilçe.seçim kurulu başkanınca belirle
necek süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nite
likte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belir
lenen süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu 
hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen Üsteler
de her sandık için adı önerilen başkan adayları ara
sında ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirle
nir. 

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa 
göre Dartiîere üye olmayacak kimseler ile köy muh
tarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu baş
kanı olamazlar. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmeme
si halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkan
lık eder. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 22 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
'burada 22 nci maddede «Şu kadar ki» diye başla
yan.. 

BAŞKAN — Neresi efendim o? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 22 nci madde
nin «Şu kadar ki» diye başlayan kısmında. 

BAŞKAN — «Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partim 
ler Kanununa göre, partilere üye olmayacak..» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) «Üye olamaya
cak..» 

BAŞKAN — «..Üye olamayacak kimseler ile köy 
muhtarları görev yaptıkları köylerde sandık kurulu 
başkanı olamazlar.» 

Efendim 2 defa okunmak zorunda kalınan 22 nci 
madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

22 nci maddeyi Komisyonun da tavzih ettiği, 
«Olamayacak» şeklindeki değişiklik haliyle oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Sandık Kurulu Üyelikleri : 
' Madde 23. — Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki 

şekilde belli edilir : 
İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde se

çime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti
lerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en 
çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer 
asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirme
lerini tebliğ eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı 
beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, ay
nı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları 
oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamam
lanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen 

beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği 
takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan 
diğer siyas'i partiler arasında ad çekilir. Ad çekme
deki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar 
siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kim
seler, sandık kurulu üyesi olur. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahal
le ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üye
lerinden keza ad çekme ile iki kişii seçilir. Bu ad çekimle 
sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar 
k'i; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık ku
rulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar 
heyeti ve ihltıiyar meclisi aısıl ve yedlek üyesi bulun
mayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarı
daki fıkralarda yazılan hükümlerin sandık kurulları
na üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla 
tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık 
kurulu asıl üyelerinden göreve gel'meyen'in yerine, ön
celikle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 

Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çek
me işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kuru
lun başkanı tarafından yapılır. 

Üyeliklerin 'bu şekilde doldurulması mümkün ol
mazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafın
dan, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev 
verilmesinde sakınca olmayan kimiselertfen dolduru
lur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hepinizden bir istirham
da bulunacağım: 

Konuştuğumuz bu tasarı, Yüce Parlamentoları
mızın teşekkülü bakımından büyük bir ehemmiyet 
arz ediyor. O itibarla sayın üyelerimizin dikkatle 
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ı dinlemelerini, aralarındaki sohbeti bırakmalarını bil
hassa rica ediyorum efendim. («Bravo» Başkan» ses
leri) 

Çok rica ediyorum efendim. 
23 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
23 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum: Kaibul edenler.. Kahul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, em
rederseniz Divan Üyesi arkadaşımız oturarak oku
sunlar. 

BAŞKAN — Estağfurullah, istirham ederim efen
dim. 

Divandaki sayın arkadaşımızın oturarak okuması 
hususunu oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Teşekkür ederim Sayın Battal. 

24 ncü maddeyi okutuyorum: 
Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süre

si : 
Madde 24. — Sandık kurulları Yüksek Seçim Ku

rulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. 
Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim 

çevresinin yerel özellikleri göziönüne alınarak Yük
sek Secim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde gö
reve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler il
çe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız 
çalışmaya devam ederler. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

24 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar : 
Madde 26. — İdare amirleri, zaibıta amir ve me

murları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü maddesin
de yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurul
lara seçilemezler. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi 
partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullajda 
üye, müşahit veya temsilci olarak siyasi partiler ta
rafından görevlendirilemezler. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok 

26 ncı maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 
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Kuruluş ve Tanımlar : J 
Madde 28. — 
A) Kuruluş : 
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da 

bir «Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü» ile her ilçe
de «Seçmen Kütükleri Bürosu» kurulmuştur. 

B) Tanımlar : | 
1. 'Bu Yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek 

olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belirle
yen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına «Seçmen 
Kütüğü» denilir. 

2. Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kuruluna 
bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğü tarafından, bu Yasaya uygun olarak tasarlana
cak, planlanacak, yönetilecek ve yürütülecek çalış
malarla elde edilir. j 

3. Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak için 
kullanılan; adı, soyadı, doğum yılı ve doğum yeri gi
bi kayıtların herbirine «Veni» denilir. 

4. Bir seçmeni tek olarak tanımlayan verilerin 
bütününe «Seçmene Ait Bilgi» denilir. 

5. Seçmenlin devamlı oturduğu konutun bulun
duğu ilçe, muhtarlık, sokak isimleri ile binanın ka
pı ve varsa daire numarası «Seçmenin Adresi»'dir. 

6. Her seçmen; seçmen kütüğü sıra numarası, 
adı, soyadı, ana ve babasının adı, doğduğu ilçe, doğum 
yılı ile belirlenir ve tanımlanır. 

7. Seçmen kütüğündeki bilgilerin; bu Kanunda 
yazıldığı şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi ve ta- ı 
mamlanmasına Seçmen kütüğünün «Güncelleştiril
m e » ^ denilir. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Buyurun Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, üzerinde konuştuğumuz | 
28 nci maddenin tanımlar bölümünün 1 nci paragra
fında «Bu yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek 
olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belir
leyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına seçmen 
kütüğü denilir» tabiri var. 

Yüksek malumları olduğu üzere ortam, daha çok 
bir manevi varlığın oluştuğu mletkânı gösterir, bilgi- ! 
sayar ise bir fiziki yapıdır. j 

Buradaki ortam kelimesinin Komisyon tarafın
dan meikân olarak düzelitıilmiesii veya yer olarak, 
mahal olarak, (bilmiyorum nasıl olacaksa) düzeltil
mesinde yarar görüyorum. Bu ortam kelimesini fizi
ki bir varlıkla bağdaştıramadım. j 
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Üçüncü paragrafta «Bir seçmene ait ve seçmeni 
tanımlamak için kullanılan adı, soyadı, doğum yılı, 
doğum yeri gibi kayıtların her birine veri denilir»in 
içerisine ana ve baba adının konmasında yarjır vardır. 

Hepinizin malumu olduğu üzere bir köyde aynı 
adı ve soyadı taşıyan pek çok insan olabilir. Bunla
rın ana ve baba adları şayet bu kütüğe işlenmemiş 
ise o takdirde mükerrer oy hissi doğabilir. Ana ve ba
ba adının buraya yazılmasında yarar görüyorum, Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Buyu
run Sayın Erdem. 

TAHRAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, Sayın Ceyhun, hatırlat
tığı konuda şüphesiz haklıdır. 

Yalnız, buradaki bilgisayar ortamı deyimi, bilgi
işlem tekniğinin halen yurdumuzda kullanılan bir de
yimidir ve fiziki malzemeyi tarif eder, bant gibi hafı
za malzemesini tarif eder. Biz de burada, Komisyon 
olarak, bilgisayar ortamı deyimini aynen, halen kul
lanılmakta olan bir deyim olarak koyduk. Şüphesiz 
Sayın Ceyhun'un dediği gibi fiziki bir varlığı ifade 
etmektedir. 

İkinci konu: 3 ncü fıkradaki verinin tanımında ba
ba adı olmamasının nedeni, baba adının yazılmaya
cağı anlamına gelmez, yazılmayacak değildir. Görü
leceği gibi 6 nci fıkrada seçmenin hangi verilerle ta
nımlanacağı açıklanmıştır ki, bu bilgiler, bu veriler 
olmadan, 6 nci fıkradaki yazılı veriler olmadan seç
men tanımlanamayacaktır ve sadece 6 nci fıkrada ya
zılı verilerle seçmen tam olarak ve tek olarak tanım
lanacaktır. 

Bu nedenle, 3 ncü fıkra verinin tarifine kolaylık 
olsun diye bazı veri cinslerinden bahsetmektedir. 
Yoksa, seçmeni tek olarak tanımlayan verilerin bü
tününü kapsamamaktadır. Seçmeni tek olarak tanım
layan veriler bütünü 6 nci fıkrada belirtilmekte ve 
sınırlanmaktadır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Sayın arkadaşlarımız konuştular, durum zabta 

geçti. Herhangi bir teklif de olmadığına göre 28 nci 
maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir efendim. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma Amaç 
ve tikeleri : 

Madde 29. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun olarak seç
men vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer yazı-
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mın önlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy ver
mesini, seçimin çabuk sonuçlanmasını, mükerrer oy 
kullanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların göı"ev ve 
sorumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oran
da kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplanması, dü
zenlenmesi, saklanması, işlenmesi, kullanılır hale ge
tirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtımını 
sağlamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, 
proje, program, raporlama ve gelişmiş yönetim tek
niklerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tes
pit edilen ilkeler içinde yürütür. Genel Müdür, Yük
sek Seçim Kurulunca onaylanan programına uygun, 
aylık ve haftalık raporlarla çalışmalarını Yüksek 
Seçim Kuruluna sunar. 

Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yönetimi, 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 

Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün 
önemi, düzenleme yöntemleri, seçmenlerin görevleri, 
bu çalışmanın vatandaşa ve devlet hayatına katkı ve 
yaraları, bu çalışmada uygulanan teknikler ve gerek
li bilgiler; bütün ülke ve vatandaşları kapsayan, sü
rekli tanıtma programlan ile yaygınlaştırılır. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

29 ncu maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum : 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen 

Kütük Bürolarının Kuruluşu ve Yönetimi : 

Madde 30. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlü
ğü, Yüksek Seçim Kurulunca sözleşmeli veya de
vamlılık esasına göre atanan ve bu kurula bağlı bir 
genel m ü d ü r r merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seç
men kütük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından, bu kanunda yazılı esas
lar dairesinde yönetilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kü
tük bürolarının kuruluş şeması, birimleri, birimler 
arasındaki ilişkiler, görev tanımlamaları, yetki ve so
rumlulukları, mensuplarının nitelikleri, göreve alın
maları, yükseltilmeleri, nakilleri, haklarında disiplin 
kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine dair 
hükümler, bu Kanunun 31 nci maddesi ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri göz-
önünde tutularak genel müdürlükçe hazırlanıp, Yük
sek Seçim Kurulunca kabul edilip onaylanacak bir 
genelgeyle düzenlenir. 

I Bu genelgede yazılı esaslarla, hizmetin gereği göz-
önünde tutularak, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 

I ile seçmen kütük bürolarının ihtiyacını karşılayacak 
her sınıf ve derecedeki kadrolar Genel Müdürlüğün 

I teklifi ve Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile tespit 
I edilerek Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Talep edilen bu kadrolar Adalet Bakanlığınca, 
kadro sağlanmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda yazılı usul hükümleri uygulanmaksı-
sın, doğrudan Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 
Başbakanlığa gönderilir. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen kadrolar Resmi 
Gazetede yayınlandığı günde Adalet Bakanlığı kad-

I rolarına eklenmiş olur. 

Seçmen kütük bürolarında görevli şef ve memur
ların sicil amirleri bağlı bulundukları ilçe seçim ku
rulu başkanıdır. Bunlar hakkında uyarma ve kınama 
cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe seçim 
kurulu başkanı yetkilidir. 

ilçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nis
petinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yer
deki adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılma
larına müsaade edebilirT 

BAŞKAN — 30 ncu madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?... 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (istanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

İki noktadaki tereddüdümü belirtmek için söz al
dım. Bunlardan bir tanesi birinci paragrafdaki «sözleş
meli personel» tabiridir. Seçmen kütükleri devamlı
lık arz eder, yani devletin asli görevlerinden biri
dir. Anayasa asli görevlerin devlet memurları eliyle 
yürütüleceği hükmünü getirmiştir. Esasen üçüncü pa
ragrafta 657 sayılı Yasaya göre kadro talebi de bu
radan doğmaktadır. Ancak sözleşmeli personel bel
ki bu işin başına konabilecek kişiyi bulamama vesai 
re olarak düşünülmüş ise, ona bir açıklık getirmek 
gerekiyor. 

İkinci husus : İkinci paragrafta «bir genelge ile 
düzenlenir» tabiri yerine genelgeden biraz daha güçlü 
olan bir hukuki yapıya sahip bir yönetmelik tabiri
ni eğer kabul eder iseniz, çok daha geçerli olur sa
nıyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
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TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdem. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Ceyhun'un 

endişelerine katılmakla birlikte, bu Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel kullanma 
hakkının kanunla kendilerine verilmiş olmasına za
ruret görmüştür Partilerarası Komisyon. Bu fazla 
miktarda kullanılacak bir hak, yetki değildir. Madde 
düzenlenirken gerek Maliye Bakanlığı, gerek Adalet 
Bakanlığı uzmanlari ve görevlileriyle görüşülmüştür. 
Madde kendileriyle tartışılarak bu hale getirilmiştir. 

İkinci mesele; genelge yerine yönetmelik. Bildi
ğiniz gibi Anayasanın hükmüne göre kabu tüzelkişi
likleri ancak (ve bakanlıklar) yönetmelik hazırlaya
bilir ve yayınlayabilirler. Yüksek Seçim Kurulunun 
yönetmelik yayınlama hakkı olmayacağından, bir 
Anayasa meselesi çıkmasın diye genelge olarak tanım
lanmıştır. Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulu 19 
yıllık uygulamasında ilke kararlarıyla kendisine veri
len görevleri yürütmektedir. 

Şimdi genelge gerçekte Yüksek Seçim Kuruluna 
bağlı olarak kurulacak Seçmen Kütüğü Genel Mü
dürlüğünün bu konuda yaygın deyimiyle elkitabı ma
hiyetini, manueli mahiyetini alacaktır. Genelge bu 
anlamdadır, çok ayrıntılı bir çalışmanın ürünü ola
caktır. 

Bu vesileyle bunu da belirtmek imkânını verdiği 
için sayın Ceyhun'a teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarhan Er

dem. 
Sayın üyeler, iki sayın üyeyi de dinlediniz. Her

hangi bir teklif de yok. O itibarla 30 ncu maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devamlı Veya Geçici Personel ve Görevlendirme 
Yetkisi : 

Madde 31. — Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa göre; Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli, 
diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel çalıştı
rabilir. 

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli 
personeli, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, her
hangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olma
mış kişiler arasından seçilir. 

Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenle
me, denetleme ve güncelleştirilmesinde, il ve ilçe se
çim kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun be

lirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve 
ihtiyar heyet veya meclisleri üyelerini; Devlet, kat
ma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet 
teşekkülleri ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hâkimler, 
cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye mü
dürleri, askeri şahıslar, zabıta amir ve memurları ha
riç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendire
bilir, bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri ça
lıştırabilir. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

31 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Bağlayıcı

lığı : 
Madde 32. — Seçmen kütüğünün kurulması, gün

celleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge 
ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve 
dağıtılması için, Yüksek Seçim Kurulunca alınacak 
kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağ
lar. 

Yazım ve denetleme işlerinde görevlendirileceklerin 
ödev ve yetkileriyle yazım hazırlıkları, yazım ve dene
timin yapılış ve yazım ve denetim formlarının şe
killeri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suret
le doldurulacağı, yazımda, denetlemede ve sürekli ara 
çalışmalarda ne cins evrak kullanılacağı, evrakın tes
limi, yazımın denetlenmesi ilke, yöntem ve kuralları 
Yüksek Seçim Kurulunca belirtilir. 

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

32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okutuyorum : 
Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi : 
Madde 33. — Seçmen kütüğü; her dört yılda bir 

yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ve her iki 
yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilir. 

Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel de
netleme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü 
Genel Müdürlüğünün bilgi işlem; ilke, kural ve yön
temleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genelge 
ile belirlenir. 

Yazım ve denetlemede toplanan bilgilere, seçmene 
ait bilgilerin verilerindeki değişimleri belirleyen ad, 
soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetini kaybetme, 
(kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma) veya ye-
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niden kazanma gibi yargı kararlarına, vatandaşlıktan 
iskat veya yeniden vatandaşlık hakkını kazandığını 
gösteren bilgiler ile vefat ettiğini tespit eden bilgilere 
seçim bölgesi içinde ve dışında vukubulan ikametgâh 
değişikliklerine ait verilere, Yüksek Seçim Kurulunun 
belirleyeceği kural ve yönteme uygun olarak topla
nacak diğer belgelere dayanılarak, seçmen kütüğü ku
rulur ve güncelleştirilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 33 ncü madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

33 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kütüğe Yazılma Esasları : 
Madde 34. — Seçmenlik sıfatının tayininde esas, 

seçmen kütüğüdür. 
Seçmen kütüğünde; seçmenin; adı, soyadı, baba 

adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu 
yer adresi bulunması esastır. 

298 sayılı Kanunun uygulanmasında, herkes, nü
fus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup ol
madığına bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen 
doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tu
tulur. 

Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya 
kadar seçmen, sandık seçmen listesine yazılmaz. 

Tamamlama kuralları; Yüksek Seçim Kurulunca 
belirlenir ve yayınlanır. 

Sandık bölgesinde oturan seçmenlere ait bilgileri 
kapsayan sandık seçmen listeleri seçmen kütüğünden 
çıkarılır. 

Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan seçmen oy 
veremez. 

Seçmen kütüğüne seçmen bir kez yazılır ve birden 
fazla oy kullanamaz. 

Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer bi
rer gezip seçmenleri görmeleri suretiyle yapılır. 

Yazım memuru yazım sırasında, yazını yerinde 
bulunan seçmeni yazar. Seçmenin bildireceği oturduğu 
yerin adresi yazılır. Seri numaralı yazım formu her 
seçmene imzalatılır. 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

34 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okutuyorum : 
Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Yazımı : 
Madde 35. — Yazım sırasında Türkiye sınırları 

dışında oturmakta olanların seçmen kütüğüne yazımı 
aşağıdaki kurula uygun olarak Yüksek Seçim Kuru
lu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılır. 

a) Yurt dışında altı aydan fazla oturanlar, Seç
men Kütüğü Genel Müdürlüğünün belirteceği yerler
den sağlayacakları formu doldururlar. 

b) Bu formu bağlı oldukları yer konsolosunun 
veya belirleyeceği memurun yanında imzalarlar; form, 
konsoloslukça mühürlenir. 

c) Formun birinci nüshası Yüksek Seçim Kuru
lu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne konsolosluk 
tarafından gönderilir. 

d) Formun ikinci nüshası konsoloslukça sıra nu
marasına göre saklanır. 

e) Formun üçüncü nüshası vatandaşa iade edi
lir. 

f) Yurt dışında oturan vatandaşların Türkiye'deki 
son ikametgâhları da forma yazılır. Sandık seçmen 
listesinde bu bildirim gözönüne alınır. 

g) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kendine ge
len formlarda yazılı kişiyi seçmen kütüğüne kayde
der. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

35 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel Yazım ve Denetleme : 
Madde 36. — Seçmen kütüğünün dört yılda bir 

yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi 
için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Tür
kiye'de aynı zamanda Nisan ayının ikinci Pazar günü 
yazım yapılır. 

Yazım günü, saat 05.00'ten itibaren yazımın bit
tiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevliler
den başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları 
yasaktır. 

Ancak yazım ve denetim işleminin her halde aynı 
gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 

Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün düzenlenmesi ve 
yazım sırasında, bu Kanunda öngörülen gereklere 
göre genelgelerle belirteceği diğer yöntem, teknik ve 
kuralları uygular. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun 14 ncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre ilan edeceği si
yasi parti ilçe başkanları, yazım memurunun yanına 
bir temsilci verebilirler. 
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Temsilci isimleri, ilçe seçim kurulunun isteği üze
rine bildirilen sürede liste halinde teslim edilir. İsim
ler bildirilen siyasi parti temsilcileri ilçe seçim kurulu 
başkanlığından aldıkları belge ile temsilcilik görevini 
yaparlar. Bu listedeki isimler ve görev yerleri sonra
dan değiştirilmez. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

36 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yazımda Esas Bilgi Kaynakları : 
Madde 37. — Seçmen kütüğü yazımı sırasında, 

formlara yazılacak bilginin tespitinde resim belge
ler esas tutulur. 

Yazım sırasında 38 nci maddeye göre düzenlen
miş kroki ve cetvelden yararlanılır. 

Seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde, 
muhtarlıkların, varsa apartman yöneticilerinin kayıtla
rından faydalanılır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtarlık Krokisi ve Binalar Cetveli : 
Madde 38. — Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim ku

rulu başkanının denetlemesi altında belediyeler, her 
muhtarlık için, iki yılda bir «Muhtarlık Krokisi» dü
zenlemek zorundadırlar. 

A) Krokide : 
- 1. Muhtarlık sınırları ile, bu sınırlar içindeki so

kakların adları ve her sokağın baş ve sonundaki bina
ların numaraları, 

2. Muhtarlık, sokaklara ayrılmamış dağınık ya
pılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar numaraları ile 
birlikte, okunaklı şekilde gösterilir. 

B) Köylerde ve kroki yapılmasına teknik imkân 
bulunmayan şehir ve kasabalarda kroki yerini tutmak 
üzere, her muhtarlık için (Binalar Cetveli) düzenle
nir. 

(Binalar Cetveli) ilçe seçim kurulu başkanının 
denetimi altında, şehir ve kasabalarda belediyelerce, 
köylerde muhtarlıklarca yapılır. 

C) Muhtarlıkta, numarası olmayan ve içinde insan 
oturan yerler bulunduğu takdirde, bu yerler numarala
nır. 

Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar Cetveli), (C) 
bendinde numarasız yerlerin numaralanması işlemi, İs
tatistik Genel Müdürlüğünün (Numaralama Yönetme
liği) esaslarına göre yapılır. 
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Muhtarlık krokisi ve binalar cetveli, yıl sonu du
rumunu gösterecek şekilde düzenlenir. 

Yukarıdaki madde gereğince, her muhtarlık için 
düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı bi
rer örneği, ilçe seçim kurulu başkam tarafından, 14 
ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siya
si partilerin ilçe başkanlıklarına, her iki yılda bir, 
Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ayda alındı 
belgesi karşılığı verilir. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok.. 

38 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi : 
Madde 39. — Seçmen kütüğündeki yanlışların dü

zeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla; 
Seçmen kütüğünde yazılı adreslere göre aynı muh

tarlıkta oturan ve seçmen kütüğünde yazılı seçmen
lerin; seçmen kütüğü numarası, adı ve soyadı, ana ve 
baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresi yazılı olduğu 
ve seçmen soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış lis
teye «Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi» denir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi her yıl sonundaki 
kesinleşmiş mevcut bilgilere dayanılarak seçmen kü
tüğünden elde edilir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi; her yıl mart ayın
da; 

1. a) Ait olduğu muhtarlığa iki nüsha, 
b) 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre 

ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki ilçe başkanla
rına bir nüsha, 

c) İlçe seçim kurulu işlerinde kullanılmak üzere 
iki nüsha, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 

2. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha il se
çim kurulu başkanlıklarına, 

Gönderilir. 
BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. 
39 ncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Askı Zamanı ve Süresi : 
Madde 40. — Muhtarlık bölgesi askı listesi, her yıl, 

nisan ayının ilk pazartesi günü muhtarlıklarda as
kıya çıkarılır ve iki hafta süre ile askıda kalır. 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları ma
halle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuya
bileceği yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve 
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yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini J 
gösteresn cetvel ile birlikte, mahalli gazetelerle ve 
ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ila
nın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kurulu başkanı j 
tarafından görevlendiirlen kimselerce bir tutanakla 
tespit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de | 
ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar, ilçe se
çim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada sak
lanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıl
dıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülki 
amirine derhal bildirir 

Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı lis
telerinin korunmasından, idare amirleriyle zabıta amir 
ve memurları sorumludur, 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sü
rece muhtarlık bölgesi seçmen sayısını da gözönünde 
tutarak seçmenlerin adlarını aramalarını ve inceleme
lerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. 
Muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş I 
için görevlendirilmiş kimselerden birinin, müracaatlar 
için uygun düşen belli saatlerde askı yerinde devam
lı olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı 
yerinde ilan eder. 

BAŞKAN — 40 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

40 ncı maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mükerrer Yazım : 
Madde 41. — Seçmen kütüğünde; adı ve soyadı, 

ana ve baba adı, doğum yeri ve doğduğu yılı be
lirten verileri aynı olan seçmene ait iki bilgi bir 
tek seçmeni tanımlar. 

Bu takdirde Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kü
tüğü Genel Müdürlüğü, seçmen sıra numarası bü- -
yük olan bilgiyi seçmen kütüğünde bırakır, diğe
rini mükerrer listesine alır. 

Mükerrer listesinde bilgi iki yıl saklanır. 
Askı listesinde; seçmene ait bilgelerde; 
a) Adı ve soyadı aynı olup da, baba adı, ana 

adı, doğum yılı, doğduğu ilçeye ait verilerden biri 
veya ikisi farklı, 

b) Adı ve soyadında bir veya iki harf ve (a) fık
rasında yazılı diğer verilerden biri farklı, 

c) Adı ve soyadı aynı, diğerinde bir isim fazla, 
(a)'da yazılı diğer veriler aynı veya biri farklı, 

d) Adresi farklı, (a)'da yazılı diğer verilerden 
biri veya ikisi farklı, I 

— 176 

İÜ . 4 . 1979 O : I 

e) Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun belirleyece
ğ i 

Durumlar bulunduğunda; itiraz üzerine veya re
sen; ilçe seçim kurulu başkanı; bilginin tek veya bir
den fazla seçmeni tanımlamış olup olmadığına ka
rar verir. Karar işlenmek üzere Yüksek Seçim Kuru
lu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

41 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sandık Bölgesi Askı Listesi : 
Madde 42. — Bu Kanunun 122 nci maddesine 

göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken kararların, 
seçmen kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kü
tükten, sandık bölgesi askı listesi çıkarılır. 

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 ncü madde
de yazılı, sandık seçmen listesindeki bilgiler aynı sı
ra ile bulunur. 

Bu liste il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanları 14 ncü mad
denin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi par
tilerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini 
teslim eder. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sandık Seçmen Listesi : 
Madde 43. — Seçmen kütüğünde yazılı adres

lerine göre, aynı sandık bölgesinde oturan, seçmen 
kütüğünde yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numa
rası, adı soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, do
ğum yeri, adresinin yazılı olduğu ve soyadı alfabe 
sırasına göre sıralanmış listeye «Sandık Listesi» de
nilir. Sandık seçmen listesinin her sayfasında ait ol
duğu, il, ilçe, muhtarlık isimleri ve sandık numara
sı ile geçerlik süresi belirtilir. Sandık kuruluna ve
rilecek nüshalarda ayrıca sandık başı işlemleri için 
gerekli sütunlar bulunur. 

Sandık seçmen listeleri; oy verme gününden 120 
gün önce seçmen kütüğünde kesinleşmiş mevcut bil
gilere dayanılarak çıkarılır. 

Sandık seçmen listesi oy verme gününden 30 
gün önce, 

1. a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu 
başkanına, 
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b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin il
çe başkanlıklarına, oy verme gününden 20 gün ön
ce, 

c) Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme günün
den 20 gün önce, 

Teslim edilmek üzere ilgili ilçe seçim kurulu baş
kanlıklarına, 

2. tlçe seçim kurulu işlemlerinde kullanılmak 
üzere iki nüsha ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 

3. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha ilgili 
il seçim kurulu başkanlıklarına, 

Gönderilir. 
Muhtarlıklardaki sandık seçmen listelerini vatan

daşlar her zaman inceleyebilir. 
Muhtarlar, oy verme gününden 10 gün önceden 

oy verme günü saat 1700'ye kadar; çalışma saatleri 
içinde seçmenlerin sandık numarası, sandık yeri ve 
oy verme hakkındaki suallerini cevaplandırmak; se
çim kurullarının yayınlarını dağıtmak; seçim ku
rullarının vatandaşın kolay ve doğru oy vermesi için 
hazırlayacağı afiş, işaret, levha ve benzerlerini as
mak ve dağıtmak, bu işlem için seçim kurulu ayrıca 
personel görevlendirirse, bu personele yardımcı ol
mak zorundadırlar. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : 
Madde 44. — Seçmen kütüğünde kayıtlı her seç

men için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç nu
maralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numara
sı ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen 
bilgi kâğıdı hazırlanır ve seçim çevrelerinin özellik
lerine göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen 
esaslar dairesinde gönderilir veya dağıtılır. 

Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belir
lemesinde belge olarak kullanılmaz; bu husus kâğı
dın üzerine yazılır. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

44 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi : 
Madde 45. — Seçmen kütüğünde yazılı seçmenle

re ait bilgiler; her yıl seçmenlerin oturdukları il ve 
ilçeye göre ayrılmış listeler halinde, il ve ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarına birer nüsha gönderilir. 
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Bu listelerin son iki yıllık olanı kurul üyelerinin 
incelemelerine açık tutulur. 

Bu listelerin çıkarılma, gönderilme ve saklanma 
kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca belir
lenir. 

Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Mü
dürlüğü; ülke, il ve ilçe düzeyinde seçmen soyadı al
fabe ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre dü
zenlenmiş listelerin; düzenleme, siyasi partilerin in
celeme kural ve sürelerini belirler. 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

45 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çalışmaların Görüşülmesi : 
Madde 46. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü

nün program, tasarım, alman sonuçlar, hazırlanan ge
nelgeler ve tüm uygulamalarını tanıtan raporu, 14 ncü 
maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
partilerin gönderecekleri birer temsilcinin, Yüksek 
Seçim Kurulu üyelerinin, Seçmen Kütüğü Genel Mü
dürü ve gerekli gördüğü üç personelinin katılacağı 
ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı başkanlığında yapı
lacak toplantıda görüşülür. 

Toplantı günü üç ayda bir olmak üzere, Yük
sek Seçim Kurulu Başkanı tarafından saptanır. Top
lantı, belirlenen gün ve saatte gelenlerle yetinilerek 
açılır. Bu toplantılarda, katılanların çalışmalar hak
kında bligi alması amaçlanır, karar alınmaz. 

Toplantı, bu maddede yazılı olanlar dışındakilere 
kapalıdır. Görüşme özeti Yüksek Seçim Kurulunca 
katılanlara toplantıdan sonraki bir ay içinde gönde
rilir. 

Toplantının toplanma ve görüşme kuralları, Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve katılacaklara 
bildirilir. 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

46 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
Seçmen Kütüğünün Saklanması : 
Madde 47. — Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kü

tüğü Genel Müdürlüğü; her yıl sonuna göre seçmen 
kütüğünü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir 
suretini Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim eder. 

Seçmen kütüğünün suretleri Seçmen Kütüğü Ge
nel Müdürlüğünde kalır. 
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanına teslim edilen seç
men kütüğünü saklama ve inceleme kuralları Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve yayınlanır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgiler
den, diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem ve 
kuralları, yasa ile düzenlenir. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, şimdi, beş arkadaşımız, Sayın Ça-
talbaş, Sayın Numan Uzun, Sayın Toksan, Sayın 
Hidayet Çelebi, Sayın Ali Ak tarafından imzalanmış 
ve bu tasarıda bulunmayan 49 ncu maSde ile ilgili 
bir değişiklik önergesi vardır. 

Tasarımızda bulunmadığı için ve bu önerge de 
normal olarak komisyonlardan geçmediği için, geç
meyen bir konuyla ilgili olduğu için, bu önergeyi 
işleme koymak imkânımız yok. 

O itibarla, durumu zapta geçiriyorum. 
Saygılarımla. 
52 nci maddeyi okutuyorum : 
Radyo ve Televizyonla Propaganda : 
Madde 52. — Özel kanunlarındaki hükümler sak

lı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy ver
me gününden önceki 12 nci günden itibaren oy verme 
gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve te
levizyonla propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan son
rakileri 10 dakikayı aşamaz. 

Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuşma
larında seçim beyannamelerini izah ederler. 

Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki 
bütün radyo ve televizyon postaları ile aynı zaman
da yayınlanır. 

Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propagan
da konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti 
adına yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları 
tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyu
rulur. 

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda ya
yınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde ve Ana
yasa ilkelerine uygun biçimde yapılması, Yüksek Se
çim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu tarafından sağlanır. 

Televizyonda, seçime katılan siyasi partiler adına 
yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propa
ganda konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Se
çim Kurulunun tespit edeceği yere asılacak olan bu 

Kurulun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve 
I konuşmayı yapan kişi dışında hiç bir görüntüye yer 

verilmez. Konuşmacılar, ceket giyme ve kravat tak
mak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyerler, 

Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenme
si halinde yenileme tarihinin ilanından itibaren oy 
verme günü saat 21.00'e kadar, TRT haber bülten
lerinde verilecek siyasi partilerin seçim çalışmaları 
ile ilgili haberlerde, eşitlik esasları dairesinde Yük
sek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre ve kelime 
sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla siyasi partiler 
tarafından verilecek metinler yayınlanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 52 ncıi madde ile ilgili 
önergeler vardır efendim. 

52 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı?... Buyurun Sayın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan ve değerli arkadaşlarım; 

Toplum ve hukuk düzeni bakımından önemli nok
talarda birbirinden farklı özellikler gösteren varlık
ların, kişilerin ve kuruluşların belli olanaklardan ma
tematik bir eşitlikle yararlanması, eşitlik kuralına 
içerik bakımından uygun düşmez. Böyle bir çözüm, 
biçimsel eşitliğe öncelik tanıyarak, içerik bakımın
dan eşitliği zedelemektir. Seçimlerde radyo ve tele
vizyon ile kamuya hitap etme olanağı, her partiye, 
o partimin kamuoyunda gördüğü ilgi oranında tanın
malıdır. 

Her parti, gayet tabii ki, başka yollardan kamu
ya seslenebilme olanağına sahiptir; ama devlet rad
yosundan bir partinin yararlanması söz konusu ol
duğunda, Meclise bir temsilci bile sokamayacak 
durumda olan bir parti ile, milyonlarca oy almış olan 
bir partiye, seçmenden alınan vergilerle işlemekte 
olan devlet radyosunda aynı oranda konuşabilme hak
kını tanımak, hiçbir ölçüye uygun düşmez. Nitekim, 
Avrupa Konseyinin üyesi olarak çeşitli memleketler
de durumu bu yönden inceledim ve tatbikatı da so
ruşturdum. Çoğulcu demokrasiyi benimsemiş hiçbir 
Avrupa ülkesi saptayamadım ki, onda, bütün parti
ler, seçime katılan bütün partiler, matematik bir eşit
likle aynı süreden yararlanmış olsunlar. Hatta Avus
turya'nın gayet güzel bir deyimi bile var, «Önem ya
yınlan» diyorlar; yalnız seçim sırasında değil, bü
tün yıl süresince, her siyasal ve sosyal kuruluş, top
lumdaki önemi oranında radyodan yararlanıyor ve 
bu önemin ne olduğu da, siyasi partilerin seçimlerde 
aldığı oyla saptanıyor., 

Bundan ötürü, öyle bir teklifle gelebilirdik ki, 
«Bütün siyasi patiler, aldıkları oylar oranında radyo 
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ve televizyondan yararlansın» derdik; ama bugüne 
kadar alışılmış sistemden çok ayrılan bir sistem ola
cağından, böyle bir teklif yapmadık; ortalama bir tek
lif yaptık. Diyoruz ki, seçim dolayısıyla televizyonda 
18 saat konuşulacaksa, bu 18 saatin 9 saatini seçime 
katılma hakkına sahip -işte 15 ilde teşkilatlanmış ve
saire - bütün partiler arasında eşit olarak paylaştırı
lır; geri kalan yarısı; yani 9 saat de, her partinin, 
son milletvekili seçiminde aldığı oy oranında dağıtı
lır ve bunlar birleştirilmek suretiyle o partinin ko
nuşma süresi Yüksek Seçim Kurulu tarafından sap
tanır. Hatta, bir partiye, belli bir günde çok kısa bir 
süre düşerse, bunun pratik bir değeri olmayacağın
dan, gerekirse bunları birleştirme yoluna da gidebi
lir. «O gün en uzun konuşan partinin süresini geç
memek üzere» diye - ayrıntılarını göreceksiniz - bir 
önerge verdik; bu önerge adalete ve ülke yararlarına 
uygundur. 

Yeni kurulmuş ve sadece 15 yerde teşkilat kur
maktan başka, kamuoyunca hiç benimsenmemiş bir 
parti çıkacak, 300 milletvekili ile Millet Meclisinde 
temsil edilen parti kadar her gün o da - konuşacak! 
Bu, hiçbir zaman bizim ihtiyaçlarımıza da uygun de
ğildir. 

Ne denirse densin, ben Türkiye'de dahi, «İktidar par
tisi - anamuhalefet partisi ikilisi» temeline dayanan, 
seçim mücadelesi yapılmasının, demokrasinin yerleş
mesi bakımından çok daha hayırlı olduğuna kaniim. 

Son olarak da şunu arz edeyim: Fransa, bu ba
kımdan çok ilginç bir çözüm getirmiş; 2'ye ayırı
yor radyo ve televizyon sürelerini. «Sürenin yarısı 
muhalefete, yarısı iktidara verilir. Bu yarıyı, iktidar, 
kendi arasında istediği gibi paylaştırır; muhalefet, de 
kendi arasında istediği gibi paylaştırır; ama, muha
lefet partileri ve iktidar partileri anlaşamazlarsa, her 
birinin kuvveti oranında; seçimlerde aldıkları oy ve
ya Meclisteki sandalyeleri oranında bu paylaştırma 
yapılır» diyor. 

Kısacası, ben, yeni getirdiğimiz teklifin, içerik ba
kımdan gerçek eşitliğe daha uygun olduğuna, öteki
nin ise sadece bir «Biçimsel» eşitlik sağladığına ka
niim. 

Eğer önergemizi desteklerseniz, toplumumuz ba
kımından olumlu sonuçlar yaratacak bir çözüm yasa
laşmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Kocal, şahsınız adına mı, Grup adına mı?... 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Grup adına. 
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BAŞKAN — Grup adına; peki efendim, buyu
run. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben
den evvel konuşan Sayın Aksoy'un, görüşülmekte 
olan teklifin 52 nci maddesi .ile ilgili tekliflerini din
ledik. 

Ben, uzun uzadıya izah etmek istemiyorum, me
selelere girmek istemiyorum. Yalnız, biz özel komis
yon olarak bu kanun teklifini hazırlarken, her şeyi 
düşünerek ve 4 siyasi parti grubu olarak da yapmış 
olduğumuz anlaşmaya sadık kalmak düşüncesi içeri
sinde, teferruatına varıncaya kadar bunu görüştük ve 
bu anlaşma ile bu neticeye varmış bulunuyoruz. 

Sayın Aksoy'un ifade ettiği gibi, seçim propagan
dalarında radyo ve televizyon konuşmaları, siyasi 
partilerin gücü ve aldıkları oy oranı içerisindedir; 
ama, geleceğe ait 4 sene içerisindedir. Geleceğe ait 
4 senenin oranını, acaba Sayın Aksoy müneccim 
midir de, biliyorlar? 1950 seçimlerini ve 1946 seçim 
neticeleriyle 1950 seçim neticeleri arasındaki oranın 
ne olduğunu, kendilerine hatırlatırım. O halde, gele
ceğin oranının ne olacağını hiç kimse bilememek
tedir ve ayrıca, Sayın Aksoy bir şeyden bahsettiler, 
«Fransa'da» dediler yanılmıyorsam, «İktidara ait 
parti, müdetin yarısını; muhalefete ait partiler de bu 
müdetin yarısını radyo ve televizyonda konuşurlar» 
dediler. Ama onlarda da şu vardır: Siyasi partiler, 
seçim ittifakı yapmak suretiyle, muhalefet ve iktidar 
ayırımı yaparlar ve ona göre de o maddeyi düzenle
mişlerdir. Bizde bu husus olmadığına göre, bu da 
geçersizdir. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak, 
Sayın Aksoy'un bu teklifini kabul etmiyoruz. Hazır
lanan teklife aynen oy vereceğimizi saygıyla arz edi
yoruz. 

Sevgiler, saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Cumalıoğlu, buyurunuz. 
Sayın Cumalıoğlu, Grup adına söz istemiştiniz, 

değil mi? 
FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞ

LU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli miletvekilleri; 
Müzakeresi yapılmakta olan bu kanun teklifi, 

Mecliste üyesi bulunan bütün siyasi partilerin katıl
masıyla teşekkül eden, özel komisyonun ittifakıyla 
huzurlarınıza getirilmiş bir kanun teklifidir. 
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Parti temsilcilerinin, kendi gruplarının ve yöne
tim kurullarının, komisyona getirdikleri ve istekleri 
istikametinde ve uzun tartışmalar neicesinde ittifakla 
kabul edilmiş bir metindir. 

Şimdi, bu metin üzerinde, bir milletvekilinin ver
diği önerge ile değişiklik yapılmaya kalkılınca, bunu 
sabote etmek durumuna düşülmüş olur. Böyle bir 
önergeyi kabul edemiyoruz ve etmeyeceğiz; önergeye 
de katılmıyoruz. 

Milli Selamet Partisi Grubu adına durumu Yüce 
Heyetinize saygılarımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumahoğ-
lu. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, yerineden kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sebote etmek 

durumu benim için söz konusu değil. Çünkü ben, 
Anayasa Komisyonunda, mesele konuşulduğunda, 
Anayasa Komisyonunun Başkanı olarak, hatta bunun 
Anayasaya uygun olduğunu; ötekinin, Anayasada 
partilerin birçok kez kuvvetleri oranında temsil edil
mesi cümlesiyle de bağdaşmayacağından muhalif kal
dım. Binaenaleyh, benim Anayasa Komisyonunda 
belirttiğim bir husustur bu. 

BAŞKAN — Yani, komisyondaki savunmanızı 
burada da yapmış oluyorsunuz. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Feyzioğlu, buyurunuz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Aksoy'un sözlerinde ilk bakışta bir ağırlık 

görülebilir; fakat Türkiye'nin sıiyasi tarihi ve seçim 
tarihine, Türkiye'nin Anayasasına bakarak bir so
nuca varmak gerekir. 

Bizim ülkemizde televizyon ve radyo, Devlet in-
hisarındadır, Devlet tekelindedir. Örnek olarak ge
tirilen ülkelerin hemen çoğunda (Buna İngiltere ve 
Fransa da dahildir) ya o ülke içinde kurulmuş ya 
da Fransa için olduğu gibi, Lüksemburg'da, Men-
tecarlo'da kurulmuş radyo ve televizyonların yayın 
yapabildikleri, Amerika Birleşik Devletlerinde özel 
televizyonların para ile seçıim kampanyasına katıl
dıkları ülkelerdeki durumdan farklı bir durum var
dır. 

«Partiler istedikleri alanda istediği propagandayı 
yapsınlar, ama burası Devlet kuruluşudur» dediler sa
yın arkadaşım. 

İşte, eşitlik ilkesi, 1950'den beri devamlı olarak, 
çeşitli dönemlerde yapılmış bütün seçim kanunların
da 'daima korunmuş olan devlet araçlarından eşit 
yararlanma ilkesi, arkadaşımın dediği husustan ge
liyor. 

«Partiler diğer şeyden yararlansın...» Partiler, eşit 
şekilde yararlanamaz diğer şeylerden; ancak; Devlet 
önünde eşit olurlar, Devletin aracında eşit olurlar. 
Basında eşit değil, araçta eşit değil, parada eşit de
ğil; nerede eşıit olacak? Güçlü parti, zaten öbür alan
larda alabildiğine güçlü. Bu eşitsizliği telafi etmek 
için (Meydan mitinginde, şurada burada Anayasamız 
26 ncı maddesinde diyor ki: «Kişiler ve siyasi par
tiler, kamu tüzelkişileri elindeki basın dışı haberleş
me ve yayım araçlarından 'faydalanma hakkına sa
hiptir.» 

Şimdi, «Siyasi partilerin, kamu tüzelkişileri elin
deki basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından 
faydalanması» denince, kastedilen Anadolu Ajansı
dır. Ne kadar yararlanıyor bugün partilerin bir kıs
mı? Ayrı bir sorun da, çok partizan bir hale geldi
ğinden bahsediliyor; TRT'den ne kadar yararlanı
yor şimdi? Ayrı bir sorun; ne kadar uygulanıyor bu 
madde? Ayrı bir sorun; ama hiç değilse, seçim za
manı uygulanıyor. Neden? Çünkü, seçim zamanı, 
Yüksek Seçim Kurulunun denetimine veriliyor bu 
iş. Hâkim denetiminde olduğu için, Türkiye'de, «Rad
yo tarafsız mı, televizyon partizan mı?» tartışmasının 
tükendiği bir kısacık dönem var, seçim arafesi; o za
man bari gürültü bitiyor. 

Yüksek Seçim Kutulu bu konuda o kadar hassas 
ki vs - sayvn arkadaşım bileceklerdir Anayasayı öyle 
yorumlamıştır ki, haberîeıde dakika, saniye, keleme 
eşitliğini sağlamak üzere, kendiliğinden ilke katarı 
tesis eitmi'Şt'ir. 

Şimdi, bili'y'oüsuniuz, TRT Yönetim Kurulu «İktidar 
ayrı, muhalefet ayrı» diye bir ilke kararı toydu. Na-
:;:1 uygulanıyor? Beiki takip edemiyoruunuz; ama 
fcorlkunç eşitsizlikler oluyor. Ben iktidar paırtkiydlim:; 
şimdi muhalefetteyim:; yapılan muamele meydanda: 
Aynı maihüyefcte bir toplantı, görüntülü, seisJl verili
yordu; simidi hiç verilmiyor. Aynı organ, aynı toplantı.. 
NÜ diye, o zaman 2 daikilka veriyordunuz, şiımdii bir 
saniye bile vermiylûfisunuz ya da saat 24,CO'de kısa
cık veriyorsunuz? Bunun izalhı yok. 

Bu tarafsizliği bir teik yende sağlayabilmişiz; Yük
sek Seçim Kurulu diyor ki: «Bütün partiler, seçim 
zamanı, haberlerde bile eşit saniyede yaraırlanıstn.» 
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Bu ilke kararını da mı değiştireceksiniz getirdiği
niz önergeyle? Bu değişmiyor. Yüksek Seçim Kurulu, 
bunu kendiliğinden, - eşitlik ilkesinden haı©kütle, se
çimlerin serbeist. olması ilkeui yanında, seçimlerin eg.it 
olması ilkesinden hareketle - içtihatla tesis etmiş. Bu
radan da mı döneceğiz. 

Çok büyük bir haksızlık olur Sayın Ak^oy ve ne 
olur biliyor musunuz? Biran önce bir madde değiş
tirdik; hiç itiraz etmedik; 23 ile çıkarılması öneril
mişti. Zannedildiği gibi teklif bizden gelmemişü - ba
zı yayınlar oldu da bu yolda, onun için cevap vermek 
fırsatını buMuim - başka bir partiden geldi; «Evet» 
dsdûk; «Hayır efendim, etki medde kalsın» dendi; 
ona da «Evet» deıdiik; çünkü, bizim için hiçbir fark 
yok. Biz küçük bir partiyiz; ama 67 ilde, çok şükür, 
seçime girdik bundan: evvel 5 defa; teş'kîhtımızi'la da 
gireriz; ama eşitlik ilkeiiini bir yerde savundum ko
misyonda - hatıdayacaksmız, bulundum ve şunu söy-
LdDmı: 1950 seçimine böyle girildi. 50 Kanunu, Tür
kiye'de iki partinin, iktidar ve muhalefet anaparti-
l'erinin (o zamanki Demokrat Partiyle, o zamanki 
Cumhuriyet Halk Partsinin) uzun çekişmelerden son
ra anlaşmaır.yla çıkmış, emeik maihsulü, göz nuru mah
sulü bir kanundur ve Türkiye'de demokratik rejimiın 
yerleşmesini, millet iradesiyle, milletimizin tarihinde, 
Cumhuriyet tarihinde, değil, Türk Milletinin binlerce 
yıllık tarihlinde ilk defa iktidarın seçimle, el değiştir
mesi nıi sağlamış olan kanundur; eşitlik getirdi. Bura
dan uzakliaşılldı, kıyamet koptu; buraya dönüldü 1951 
Seçim Kanunu ile; o zamandan beri de bu yürüdü. 

Değerli arkadaşlarım, 1957 seçiminden sonra tar
tışılan iki şey vardı, bunlardan biri radlyo idi. Niçin 
bu radlyo ve televizyon konusunu tekrar tartışma mev
zuu yapalım?? Zannediyorum ki, yanlış bir şey olur. 
Bugüne kadar hiç yapılmadı; yapılmamasının, Ana
yasamızdan doğan nedenleri vardır, Türkiye'nin özel
liklerinden doğan nedenleri vardır. Radyo v„ televiz
yon yayınlarında şikâyet edilecek nokta bu değil. 
Rr-diyo ve televizyon, yayınlar .nida bizim şikâyetçi ol
duğumuz konu şu: Türk Devletinin, ülkesiyle, mille
tiyle bütünlüğüne aykırı her türlü kışkırtmanın ya
pılmasına mani olacak sarahat getir iniz; Anayasa Ko
misyonu Başkanı olarak onu teklif ediniz. Nitekim, 
Komisyonda ufak bir değişiklik yapılarak, bu yönde 
biraz yetki verildi Yüksek Seçim Kuruluna. 

Geçen mahalli seçimleri hatırlıyorum; hâkim «ka
rışmam» dedi, Yüteeik Seçim Kurulu «karışmam» dedi; 
bir siyâsi parti adına, radyonun başına, televizyonun ge
çildi; Türkiye'die yaşayanların tür kısmının Türk, nnem-

— 181 

10 . 4 . 1979 O : 1 

li kısmının da Türk olmadığı - sayamıyorum, dilim 
varmıyor saymaya; çünkü benim Anayasa anlayışıma 
göre, Türkiye Cumıhuriyeiti vatandaşlık bağıyla bağ
lı olan herkes Türk'tür, eşit vatandaştır, eşit, kaidedir; 
bu anlayışın tamamen dışında, Anayasayı ayaklar al
tına alarak - «Türk» kelimesine ırkçı bir tarif vere
rek, öbür taraftan da ırkçılığı eleştirel ek, bir komü
nist particinin sözcümü radyonun başına geçti ve - Tüı-
kiye'de kaç tane millet, kaç tane halk olduğunu bir 
bir saydı, döktü; «ne demek milliyetçilik?» dedi, Ana
yasamızda yazdı olduğu halde; «Dünyanın en ilkel 
görüşüdür milliyetçilik» diye sövdü saydı, kendisi de 
bal gibi en ilkel ırkçılığı yaptı; bunları söylemken de-, 
Türkiye'yi' karmakarışık edecek sözler söyledi. 

Bunun karşısında TRT isyan etti; TRT'nin vatan
sever ilgili memurları o zaman dediler ki: «Biz bunu 
nasıl yayınlarız?» Yüksek Seçim Kuruluna koştular, 
savcılığa koştular hiçbir cevap alamadılar. Bunu hal
ledelim. 

Mahalli seçimleıdıe şikâyet olmuştur; çünkü bir 
tek Fatih Ilçelsiin'd'e, yalnız bir tek ilçede, belediye 
meclisine üye listesi veren bir parti seçime katılıyor 
sayılmıştır da, ondan. Yanlış içtihattır; ama getirdiği
miz kanunla, 5 parti arasında ittifakla karara bağlan
mış olan hükümlerle, bugün attık böyle bir siya;;i 
parti seçime kaltıılıyoi' sayılamayacaktır. Belli sayıda 
ilde teşkilat kurmak ve belli sayıda ilde seçime katıl
mak gibi zorunluluklar vardır; ma'halii seçimlerdeki 
fevkalade kötü yankılar bırakmış olan uygulama za
ten önlenmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biraz evvel değiştiri
len, 4 partinin imzasiyla. > değiştirilen maddenin, 
niçin anlaşmadan cayılarak değiştirildiğini sorduğum 
zaman, dendi ki, «Efendim, lüzumsuz yere yankılar 
uyanacak; birtakım partileri sanki seçime katılmak
tan engellemişiz gibi yorumlanacak. 

Ben size söyleyeyim; bu maddeyi böyle kabul-
ejetseniz, değişiklik önergesini kabul edeı seniz, en 
azından 5 partinin ittifak ettiği bir konuda 3 veya 
4 partiyi, tamamıyla anlaşma dışında, kabul etme
dikleri bir yere zorlamış olacaksınız; fakat biraz ev
velki-değişiklikle tatmin edeceğinizi umduğunuz 4 - 5 
tarre Ğt, Parlamento dışındaki parti, asıl o zaman 
diyecekler ki, «Hani eşitlik? Hani Anayasa? Hani, 
Anayasadaki, seçimlerin eşitlik ilkesine göre yapıla
cağı prensibi vesaire?» 

Lüzumsuz tartışma çıkarmayalım. 195G'den beri 
devam eden bir yoldan dönmekte yarar yoktur Bu, 

http://eg.it


M. Mecfei B : 76 10 . 4 . 1979 O : I 

bizim Seç'm Kanunumuzun bugüne kadar en az şi
kâyete yol açmış bir nioktaisıdur. Kütükleride hile şi
kâyeti olmuştur, mükerrerlik şikâyeti olmuştur. Ne
rede şikâyet olmadı? Seçim zamanı radyodaki eşit
likte. Bunu da bozarsak, bJr büyük şikâyet konusunu 
daha çıkarmış oburuz. 

Adalet Partisi 1961'de yeni kurulmuş: bir paıt'y-
di; yani yarı zamandan hiç yararlanmayacaktı. Aıd'a-
l'et Part'l'inin nasıl bir parti olduğu, güçlü bir parti 
olduğu zamanla meydana çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, lütfen topallayın 
efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Neyi ifa
de eder bu? Büyük haksızlıklara yol açar. 

Bu itibarla, bu konuda anlaşmaya sadık kalınma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür edeıim. 

Sayın Uysal, grup adına, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADİNA HAYRETTİN UYSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüştüğümüz konu belki tartışılabilir; rnıa par

tiler arası komisyon, enine boyuna, seçiminin teknik 
yönlerini kapsayan, hem de propaganda unsurlarını 
kapsayan, bir çalışma yapmış ve bu konuyu yazdığı 
metne koymuş. O bakımdan, partiler arası komis
yonun çıtaya koyduğu bu ilkeyi şu anda, züdieremeye 
gerek yok. O bakımdan, bizim görüşümüz o ki, es
kisi gibi bu konunun devam, etmesidir. 

Teşekkür ederim. (CHP sır alların dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Saıyın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
İSMAİL HAKKİ TEKİNEL (İstanbul) — Grup 

adına efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tekinel. 
Sayın grup, Sayın Tek ine!'in yetki bdgejini lütfen 

gönderin. 
Evet, buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA İSMAİL HAKKI TEKİN

EL (İstanbul) — Sayın Balkan, muhterem arkadaş
larım; 

Sayın Aksoy'un teklifi gerçekten görüşülebi
lir, değerlendirilebilir teklif olunabilir; ancak, M edişi-
rnizde ayrı programlara, ayrı görüşlere sahip olma
sına rağmen, 5 siya:i parti, Meclis1 Başkanımızın riya-
lydLCnü'e, tespit ettiği üsulier dairesinde toplanarak ça
lışma yapmış ve çalışmalarını, her temsilci, bağlı ol-

j düğü yönetime bildirmek suretiyle, onlardan yetki 
alarak bu tasarıyı, teklifi huzurunuza getirmişir. 

Biz, Adalet Partisi olarak bu tür çalışmaların de
vamında rejim için fayda mütalaa ettiğimizdLn, ver
diğimiz söze mutabık olarak, Saıyın Aksoy'un teklifi
nin aleyhinde oy kullanacağız ve partiler arası öz»! 
komisyonun hazırlayıp, Millet Meclisi ve AdaLit 
KornisyonunıJan geçen metni kabulü yönünde oy ve
receğiz. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından a.'.krştar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tekinel. 
Sayın Çatalibaş, son söz milktvvıkilininıdir; buyu-

labiiiiiiııiz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
İHSAN ATAÖV (Antalya.) — Sayın Başkan, bu 

I teamül olmaisın; gruplardan sonra 2 kişi konuşabilir. 

BAŞKAN — Efendim, 73 neü maddeye göre, 
gruplardan sonra iki sayın milletvekili konuşabilir; 
fakat 62 nci madde de, «Hükümetten ve gruplardan 
sora a da son söz m.iiletvekilinindir» der. 

O itibarla, Sayın Çatalbaş'a söz verdim efendim. 
Buyurun Sayın Çatalbaş. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu tatbikatınız yan-

j lıştır Sayın Başkan; ileride cezasını çekeceğiz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çatalbaş. 

•MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan Seçim Kanununda eşitlik il-
ksiniri devamı üzerimde muhterem hatipler ve Ada
klı Partisi Grubu sözcümüz de konuştular. 

Saıyın Aksoy, hakikaten, bir Anayasa Profesörü 
olarak, bugün Yüce Mecliste en talihsiz konuşmasını 
yapmış bulunmaktadır. (Gülüşmeler) 

Gerçekten, Sayın Feyzioğlu'nun da belirttikleri 
gibi.... 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, söz süreniz de beş 
! dakikadır efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Gerçekten de Sayın Feyzioğlu'nun bel'iı'.tikleri gi
bi, hürriyetçi demokrasilerde bütün siyasi kuruluşla
rın kamuoyu önündeki eşitlik haklarını, sadece kamu
ya hitap ederken, kamuyla karşı karşıya bulunu:ken 
görmekteyim. Bunun da elinden alınması, bu siyasi 
kuruluşların elinden alımmeeı veya alınmak istenmLei, 
hürriyetçi demokrasiden, bahsedilmesini imkânoız kı
lar. 

Bu bakımdan, Sayın Feyzioğlu'nun, konuşması 
1 muvacehesinde ve partilerin hazırladığı bu komisyo-
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nun Yüce Meclise sunduğu bu tasarıdaki ilkelci e bağ
lı kalmak kaydıyla; ben, yalnız 49, 52 ve 57 nci mad-
dedie; seçimlerin çok rahat ve huzur içinde, sükûn ve 
selamet içinde geçmesi ydnündlen bir değişikliğin ya
pılmasını zaruri bulmaiktayım. Türkiye'de seçimler 
pazar günü yapılır. Bu itibarla, propaganda ve seçim 
k'onuşrnaların.n, cuma günü saat 18,CG'de son bulması 
zaruridir. Düşünün ki, benim seçim böigemdtıki Bay
burt'ta, seçim kuruluna, 4,5 saatlik yoldan ve yaya 
olarak gelecek bir kimue var. Seçim p,'CJaçjaiKİa.;ı 
cumartesi gününe rastlamış, bitmiş. Bu kimse cu-
'mantes'i günü 4,5 <aaıt yürüdükten soma Bayburt'a, 
gelecek. 

Bu durumun komisyon tarafından dikkatte alın
maması sıon derece esef vericidir. En değerli arka
daşlarımız bu komisyonda bulunuyorlar; bu madde 
geçekken bunun üzerinde durmuyorlar. 

Bugün Türkiye'nin dağılımını, meskenleşmesini ve 
o yollardan, o yerlerden gelen insanların durumunu 
düşürimök, seçimi sükûnet içinde ve hiç değilse 2 - 3 
(saatlik istiralhaıtten sonra o kimse!<erin bu seçime ka-
tılimaısının sağlanması yönünden - her ne kadar 49 
ncu madde değişikliği bu tasarıyla gelmemiş i-'e de, 
52 ve 57 nci maddedeki değişiklik bugün Yüce Mec
lisin huzuruna gelecektir - ben, bu değerli komisyo
nun bu hususla ilgili önergelerimize katılmaısı ve bu 
değişikliğin yapılmasının zaruri olduğu görüşünde
yim; zannediyorum ki, kabul buyuracaklardır. 

Yüce Meclise saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çataihaş. 
Bu madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Önergeleri geliş sırasına göre okutacağım; bila-

hara aykırılık sırasına göre, tekrar okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının çerçeve 1. 

maddesinde yer alan 298 sayılı Yasanın 52 nci mad
desine aşağıdaki hükmün 2. fıkra olarak eklenmesi
ni saygılarımızla öneriyoruz : 

Fıkra 2. «Radyo ve televizyonla propaganda sü
resi içinde, seçime katılma hakkını kazanan tüm si
yasal' partiler, bu haktan aşağıdaki İlkeler çerçeve
sinde yararlanırlar : 

1. Radyo ve televizyonda, ilk gün ve son gün 
ikişer saat, öteki günler birer buçulk saat propaganda 
süresi ayrılır. 

2. Bu sürenin yarısı seçime katılma hakkını ka
zanan bütün siyasal partilere eşit biçimde dağıtıla

cak; öteki, yarısı seçime katılma hakkını kazanan 
bütün partilere son genel milletvekili seçiminde al
dıkları oy oranına göre paylaştırılarak, her partimin 
konuşma süreleri Yüksek Seçim Kurulunca sapta
nır. 

3. Bu işlemler, partiler arasında yapılacak ad 
çekme işieminden önce Yüksek Seçim Kurulunca ta-
mam'ianarak ilan edilir. 

4. Kendisine ayrılan günlük propaganda süresi 
5 dakikadan az olan partiler, - o gün konuşacak par
tilerden en uzun konuşma süresine sahip olanların 
konuşma süresini aşmamak koşuluyla - en çok üç 
günlük konuşma sürelerinin birleştirilmesini isteyebi
lirler. Yüksek Seçim Kurulu bu istekleri gözönünde 
tutarak yapacağı düzenlemelerden sonra kesin za
manlamayı ayrıca ilan eder. 

İstanbul Ankara 
Muammer Aksoy Erol Saraçoğlu 

Ankara Nevşehir 
Alışan Canpolat Yaşar Kemal Yüksekli 

Niğde Manisa 
Burhan Ecerraş Erkin Topkaya 

BAŞKAN — Gruplar tarafından müştereken ve-
ıiien ikinci önergeyi okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan; 331 Sıra Sayılı Seçim Ka

nunlarında değişiklik yapılmasını öngören teklifin, 
Çerçeve 1 nci maddesi ile değiştirilen 52 nci madde
nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririz. 

Madde 52 son fıkra: Seçimin başlangıç tarihin
den, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının 
ilanından, oy verme gününden önceki gün saat 18'e 
kadar, TRT haber bültenlerinin siyasi partilerin se
çim çalışmalarıyla ilgili bölümünde, Yüksek Seçim 
Kurulunun eşitlik esasları dairesinde tespit edeceği 
süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıy
la, seçime katılan siyasi partiler tarafından verile
cek metinler yayınlanır. 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkan vekili 

Hayrettin Uysal Dr. Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkanvekili 

Şener Battal Faruk Demirtola 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, 

grupların yaptığı konuşmadan sonra, önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Aksoy ve arkadaşlarının verdiği önerge 

kendilerince geri alınmıştır efendim. 
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Üçüncü önergeyi arz ediyoruz. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Seçim Kanununun, Radyo 
ve Televizyonla propaganda kısmında; 52 nci mad
denin 1 nci fıkrasının aşağıda yazılı şekilde düzeltil
mesini saygılarımızla arz ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Numan Uzun Osman Özer 

İstanbul İzmir 
Hüsamettin Tiyanşan Aysel Uğural 

İzmir 
Şinasi Osma 

Radyo ve Televizyonla Propaganda. 
Madde 52.. — Özel kanunlarındalki hükümler sak

lı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy 
verme gününden önceki 12 nci günden itibaren oy 
verme gününden bir gün önceki gün saat 18.00'e ka
dar radyo ve televizyonla propaganda yapabilirler. 

BAŞKAN — Şimdi en aykırısından başlıyoruz 
efendim, son okunan önerge... Sayın Aysel Uğura:!, 
Sayın Numan Uzun ve arkadaşlarının önergesi... 

NUMAN UZUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
49 ncu maddeyle ilgilidir; 49 ncu madde aynen ka
bul edildiği için bunu geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Numan Uzun ve arkadaşları 
da önergelerini geri alıyorlar. 

Grup Başkanvekillerinln müşterek önergesi kalı
yor, onu okutuyoruz : 

Madde 52, son fıkra : 
Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenme

si halinde yenileme kararının ilanından, oy verme 
gününden önceki gün saat 18'e kadar, TRT haber 
bültenlerinin siyasi partilerin seçim çalışmalarıyla il
gili bölümünde, Yüksek Seçim Kurulunun eşitlik 
esasları dairesinde tespit edeceği süre ve kelime sa
yısı sınırları içinde kalmak kaydıyla, seçime katılan 
siyasi partiler tarafından verilecek metinler yayınla
nır. 
CHP Grup Başkan vekili AP Grup Başkan vekili 

Hayrettin Uysal ' Dr. Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkan vekili 

Şener Battal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, sayın grup başkanvekil-
leri tarafından müştereken verilen önergeyi dinledi
niz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılıyorlar. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
52 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz bu değişik

lik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müracaat : 
Madde 53. — Seçimlere katılan siyasi partilerin 

* genel merkezleri radyo ve televizyonda propaganda 
yapmak istediklerini oy verme gününden önceki yir
mi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuru
luna yazılı olarak- bildirirler. 

BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

53 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın Zamanının Tespiti : 
Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, radyo ve 

televizyonda yayım için başvuran partiler arasında, 
bunların birer temsilcisiyle Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu temsilcilerinin önünde ad çekerek ya
yım zaman ve sıralarını tayin eder. Bu ad çekme, oy 
verme gününden en az yirmi gün önce yapılır. Rad
yo, ve televizyon yayınlarının başlangıç saati, parti
lerin sayısı ve en uygun dinleme imkânları gözönü-
ne alınarak Yüksek Seçim Kurulunca kararlaştırılır. 
Radyo ve televizyon yayınları en geç saat 22.00'ye 
kadar devam eder. 

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

54 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Radyo ve Televizyon Konuşmalarının Tespiti : 
Madde 55. — Siyasi partiler adına radyo ve tele

vizyon İle yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Ku
rulunun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda 
adına konuşma yapılacak siyasi partinin isteğine uy
gun olarak yayından önce veya yayın sırasında ses 
ve görüntü alma cihazı ile tespit edilir. Konuşmanın 
hangi parti adına ve kimin tarafından yapıldığına 
dair görevli kurul üyesiyle radyo ve televizyon ida
resinde görevli en az iki kişi tarafından tutanak dü
zenlenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit 
araçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından saklanır. 

Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenil
diği takdirde merciine verilir. 
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Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında 
kanunen belli olan cezalar bir mislinden iki misline 
kadar artırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

55 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hoparlörle Propaganda : 
Madde 56. — Hoparlörle propaganda, halkın hu

zur ve rahatını bozmamak -ve 50 nci maddenin son 
fıkrası hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Şu ka
dar ki, başka bir parti veya bağımsız aday adına 
açık veya (kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu 
toplantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek 
ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlör
le propaganda yapılamaz. 

tlçe seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi par
tilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini gözö-
nünde tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, 
süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulunun dü
zenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlör
lerinden bedeli karşılığında eşit surette faydalanabi
lirler. 

BAŞKAN — 56 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

56 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

El İlanları : 
Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi partiler, 

bağımsız adaylar, el ilanı ve her türlü matbua dağıt
makta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki 
günün saat 18.00'den sonra ilan, beyanname, genel
ge, açık mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti 
taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılma
sı ve satılması yasaktır. Oy pusulası her zaman dağı
tılabilir. 

BAŞKAN —• 57 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge vardır efendim, önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Seçim Kanunu Tasarısının ek 
el ilanları kısmının 57 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde kabul edilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

İstanbul Gümüşhane 
Numan Uzun Mehmet Çatalbaş 

İzmir Kocaeli 
Adil Demir Adem Ali Sarıoğlu 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

El ilanları : Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi 
partiler, bağımsız adaylar el ilanı ve her türlü matbua 
dağıtmakta serbesttir. Ancak oy verme gününden bir 
gün önceki gün saat 18.00'den sonra ilan, beyanna
me, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda 
mahiyeti taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılma
sı, asılması ve satılması yasaktır. Oy pusulası her za
man dağıtılabilir. 

BAŞKAN — Şimdi metinde... 
NUMAN UZUN (istanbul) — Sayın Başkan, onu 

da 49 ncu ve 52 nci maddelerle ilgili olduğu için geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 

Teşekkür ederim Sayın Uzun. 
Efendim, bir arkadaşımız önerge vermişti, onu da 

geri aldılar. 
O itibarla, okunan 5*7 nci maddeyi * oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar : 
Madde 58. — Propaganda için kullanılan el ilan

ları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bay
rağı, dini. ibareler, bulundurulması yasaktır. Ra'dyo 
ve televizyonda yapılacak propaıganda yayınlarıyla, 
diğer seçim propagandalarında, Türkçeden başka dil 
ve yazı kullanılması yasaktır. 

BAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

58 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muafiyet : 
Madde 59. — Propaganda için kullanılan el ilanı 

mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından pro
paganda süresinin sonuna kadar her türlü harç ve 
resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Duvar İlanı ve Afişle Propaganda Yapmak Ya
sağı : 

Madde 60. — Umuma açık veya herkesin görebi
leceği açık veya kapalı yerlere afiş veya duvar ilanı 
asmak suretiyle seçim propagandası yapılamaz. 

BAŞKAN — Efendim, 60 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

60 nci madde üzerinde, yine sayın grup başkanve-
killerinin müşterek bir önergesi vardır, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
2/717 sıra sayılı basılının 54 ncü sayfasındaki mad

de 60'a son cümle olarak, «Ancak siyasi partilerin se
çim kurullarınca gösterilen yerlere fotoğrafsız afiş 
asmaları serbesttir.» ifadesinin eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

AP Grup Başkanvekili CHP Grup Başkanvekili 
Esat Kıratlıoğlu Altan Öymen 

MHP Grup Başkanvekili Konya Milletvekili 
İhsan Kalbadayı îjener Battal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜ OĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyorlar. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, anlaşılmadı bir daha okutur musunuz? 

BAŞKAN — Önergeyi bir daha okutacağız efen
dim. 

Yalnız metin kısmını okutuyoruz efendim : 
Madde 60'a son cümle olarak, «Ancak siyasi par

tilerin seçim kurallarınca gösterilen yerlere fotoğraf
sız afiş asmaları serbesttir.» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, mesele anlaşılmıştır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 

ADALET BAKANİ MEHMET CAN (Adana) — 
Meclisin takdirine bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmıyor, Hü
kümet Yüce Meclisin takdirine bırakıyor. 

Önergeyi (müşterek önergedir) oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... (Anlaşıl
madı sesleri) 

Efendim, 2 defa okuttuk. Sayın Kıratlıoğlu, Sayın 
Öymen, Sayın Kabadayı, Sayın Battal tarafından ve
rilen önergeyi okuttuk. Komisyon katılmıyor, Hükü
met takdire bırakıyor. O itibarla oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Teşekkür ederim. 
60 ncı maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su

nuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oy Verme Araçları ve Teslimi : 
Madde 68. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı; 

il, ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları mühürle
rini seçmen işaret boyası ve ıstampasını ve seçim iş
leri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çeşit 
kırtasiye ve gereçleri zamanında il ve ilçe seçim ku
rulları başkanlıklarına gönderilir ve o seçimde hangi 
malzemenin sandık kurulu başkanlarına teslim edile
ceğini belirler. 

İl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden 
en az on gün önce, ilçe seçim kurulları başkanlıkları
na, ilçe seçim kurulu başkanları da oy verme günün
den en az kırksekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyadan 
o seçim için gerekli olanlarını sandık kurulları baş
kanlarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühür
lü bir kese içine konulmuş numaralı bir mühür (Han
gi sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir tu
tanağa geçirilir.), 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapalı oy 
verme yerleri sayısı toplamına eşit miktarda çevre 
adaylarının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı 
levha, 

3. İlçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve 
oy pusulalarının konulmasına mahsus zarfları havi bir 
paket, 

4. Oy sandıkları, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tu

tanak defteri, 
7. Örneğine uygun basılı sayım cetvelleri, 
8. Örneğine uygun -basılı tutanak kâğıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 
10. Uygun sayıda kopya kalemi, 

11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşası için 
malzeme, 

12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine göre 
yeteri kadar 'beyaz boş kâğıt ve gerekli başka eşya, 

13. Her yaprağı ilçe seçim kurulu tarafından 
mühürlü ve sonu onaylı, iki nüsha sandık seçmen lis
tesi, 

14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme 
yerlerine konulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanına 
teslim edilmiş bulunan basılı oy pusulaları, 

15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soy
adını taşıyan, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edil
miş bulunan oy pusulaları, 

16. Üstü ilçe seçim kurulunca mühürlü ve nu
maralı birleşik oy pusulası paketi, 
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17. Her sandık için «Evet» yazılı mühür, 
18. Oyunu kullanan seçmen için özel işaret bo

yası ve ıstampası. 
BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
68 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

75 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapalı Oy Verme Yeri : 
Madde 75. — Sandık kurulları, oy serbestliğini ve 

gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy 
verme yeri hazırlar. 

Seçmen, oy pusulasını kapalı oy verme yerinde, 
kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, ve
ya zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak 
zorundadır. 

BAŞKAN — 75 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

75 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum : 
Sandığın, Birleşik Oy Pusulalarının ve Zarfların Ku

rulca Mühürlenmesi : 
Madde 77. — Sandık kurulu başkanı, oy verme 

işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu ha
zır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önün
de tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan 
açılamayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 

Birleşik oy pusulası kullanılan seçimlerde, (Katla
nıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle 
zarf haline getirilen birleşik oy pusulaları) bu kanun
da (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edi
lir. 

Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bu
lunmasına ilişkin hükümler birleşik oy pusulalarına uy
gulanmaz. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, ka
palı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten 
sonra, hazır bulunanlar önündfe, birlöşük oy pusulala
rını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürü-
nü basar, böylece üzerinde sandık kurulunun mühü
rü bulunan birleşik oy pusulalarının sayısını tespit 
eder. (Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, il
çe seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe se
çim kurulu başkanlığı mühür ünü taşıyan özel zarf
ları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mühü-
rünü basar, böylece üzerinde biri ilçe seçim kurulu
nun, diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan çift 
mühürle özel zarfların sayısını tespit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlem
leri tutanak defterine 'geçirip imzalar. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

78 nci maddeyi okutuyorum : 
Birleşik Oy Pusulası : 
M'adde 78. — Bağımsız adayların birleşik oy pusu

lasında kullanacakları özel işaretlerin, seçimin baş
langıç tarihinden en çok onbeş gün içinde, Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 

Bu süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın te
mel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler 
kullanılmaz. 

Özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen 
kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün içinde bağım
sız adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisini ver
mezler veya verdikleri özel işaret yine kendisinden 
önce verilmiş diğer işarete veya seçime katılan siyasi 
partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o bağımsız 
aday işaret kullanamaz. 

Bir siyasi partinin, 2596 sayılı Kanun hükümlerine 
uygun olarak, kendisince kabul edilmiş bulunan özel 
işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve bağımsız 
adaylar tarafından kullanılamaz. 

Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız 
adayların kullanacakları özel işaretler hakkındaki yu
karıdaki 'hükümler uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, milletvekili, beledi
ye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri se
çimlerinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların bir
leşik oy pusulaları, aşağıdaki esaslar dahilinde hazır
lanır ve kullanılır. 

1. Oy pusulaları, 14 ncü maddenin bir numaralı 
fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Tür
kiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı 
bulunan, içindeki yazı ve mühür izi arka tarafından 
fark edilmeyen ve zarf haline getirilip ucu yapıştırıla-
bilen özel surette imal edilmiş kâğıtlara, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından bastırılır. 

2. Birleşik oy pusulasının en üstüne «Siyasi Par
tiler» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katı
lan siyasi parti temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en 
başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin 
altında adının (baş harfleri, baş harflerinin altında tam 
yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden son
ra çapı 2 santimetre olan bir daire basılır. 



M. Meclisi B : 76 10 . 4 . 1979 O : 1 

Siyasi parti alanları arasında evet mühürünün ya
rıçapı kadar ve iki çizgi ile ayrılmış boş bir saha bı
rakılır. 

Siyasi partilere ait sahanın hemen altına «Bağım
sız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altında ya
pılacak düzenleme, siyasi partiler için yukarıda be
lirtilen usullere göre yapılır. 

3. Siyasi partilere mensup adayların ad ve soy
adları birleşik oy pusulalarına yazılmaz. Bağımsız aday
ların ad ve soyadları, birleşik oy pusulasında siyasi 
partilerin baş harflerinin yazıldığı yerin kendi saha
larında tekalbül ettiği yere yazılır. 

4. Her sandığın birleşik oy pusulaları 400'lük pa
ketler haline getirilir. Her pakete ayrı bir sıra numa
rası, paketler içindeki oy pusulalarına da o paketin nu
marası 'bastırılır. 

Bu paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürlene
rek seçim çevrelerine gönderilir. 

Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numaralı 
paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir zabıtla 
tespit eder. 

Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy 
vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy 
püslalarının tamamını sandık kurulu mühürü ile mü
hürler. Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy pusla-
larından bir adet verilerek hiçbir tarafında herhangi 
bir işaret bulunmadığı ve şandık kurulu mühürünü 
taşıdığı, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gös
terilir. 

5. Oyunu, siyasi partilerden veya bağımsız aday
lardan biri lehine kullanmak isteyen seçmen kapalı 
oy verme yerinde, birleşik oy pusîası üzerinde, dile
diği siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alanın 
herhangi bir yerine Yüksek Seçim Kurulunca imal 
ettirilip sandık kurullarına kadar ulaştırılmış ve san
dık kurulu başkanında oy verme süresince bulundu
rulması mecburi olan ve birleşik oy puslası ile bir
likte kendisine verilen «Evet» yazılı mühürü basar, 
birleşik oy puslasını usulüne uygun olarak katlar ve 
yapıştırır. Oyunu kulanan seçmen «Evet» yazılı mü
hürü sandik kurulu başkanına hemen geri verir. 

6. Kullanılmayan birleşik oy püslalarının her bi
ri, karşılıklı köşeleri arasında çaprazlama iki çizgi 
çekilmek suretiyle birer büyük çarpı işaretiyle iptal 
edildikten sonra, kullanılmamış birleşik oy puslalan 
sayılır, bu sayı oylarını veren seçmen sayısına eklenir 
ve böylece kurula teslim edilen birleşik oy puslası top
lamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılma
yan birleşik oy puslalan bir paket halinde mühür

lenir ve üzerine sayısı yazılır. Bundan sonra sandıktan 
çıkacak oy püslalarının konmasına mahsus torbanın 
boş olduğu tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa 
geçirilir. 

7. Bağımsız adaylar, aday olmak istedikleri se
çim çevresinin il seçim kurulu başkanlığına başvurur
lar. Bağımsız adaylık için başvuranlar gerekli belgeler 
ile birlikte, en yüksek derecedeki devlet memurunun 
brüt iki aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına ema
neten yatırıp makbuzunu başvurma belgelerine ekler
ler. Seçim neticesinde, bağımsız adayın aldığı oy mik
tarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayısının seçilecek 
adede 'bölünmesinden çıkan rakamın üçte birinden az 
olursa, emanete yatırılan para Hazineye gelir kayde
dilir. 

Ölen veya yasal süre içinde adaylıktan vazgeçen 
veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
gösterilen sayıdan çok oy alan bağımsız adaylara ve
ya bunların kanuni mirasçılarına müracaatları halin
de emanetteki para geri verilir. 

8. Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve 
soyadları liste, sırasına 'göre il seçim kurullarınca bası
lı listeler halinde oy verme yerinde ve sandık alanın
da görülebilen yerlere asılır. 

9. Özel kanunlara göre; oy vermede, zarf ve ay
rı oy puslalan kullanılması gerekiyorsa, zarf ve oy 
püslalarının sandık kurulunca nasıl sayılacağı, bastı
rılacağı ve diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca 
tespit ve ilan edilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler 78 ne i madde üzerinde 
söz isteyen var mı?.. Yok. 

78 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum : 
Oy Verme Yetkisi : 
Madde 86. — Sandık seçmen listesinde kayıtlı 

her seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, 
birden fazla oy kullanamaz. 

Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların, oy 
kullanmalarına izin verilemez. 

Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeter
liğini kaybettiğine dair yetkili mercilerden, resmi bel
ge gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı ol
salar (bile oy verdirilmez. 

BAŞKAN — 86 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

86 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

188 — 
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87 nci maddeyi okutuyorum : J 
Kimliğin Tespiti : I 
Madde 87. — Sandık seçmen listesinde yazılı seç- I 

menin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik I 
tespiti amacıyla düzenlenmiş» resmi belgelerle belirle- I 
nir. Hangi resmi belgelerin kimlik belirlenmesinde I 
kabul edileceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin I 
başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, beledi- I 
yeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve I 
tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulan
masında geçerli değildir. I 

Nüfusu 2 000'i geçmeyen köylerde birinci fıkra- I 
ya göre kimlik belgesi istenmeline rağmen bu nite- I 
likte ıbir belge ibraz edemeyen sandık seçmen liste- I 
sinde ~ adı yazılı seçmenin kimliği, sanlık kurulunca I 
tanınan iki seçmenin tanıklığı ile tespit ettirilebilir. Bu I 
suretle oy veren seçmenin imzası yanında tanıklık I 
yapanların adları ve kimlikleri yazılır ve kendilerine I 
imzalatılır. I 

BAŞKAN — 87 nci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. I 

87 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

91 nci maddeyi okutuyorum : I 

Oy Vermeden Önceki İşler : I 
Madde 91. — Sandık kurulu önüne alınan kimse, I 

kimlik belgesini başkana verir ve kimliğini ispat eder. I 
Başkan, seçmenin adını seçmen listesinde bulur I 

ve masa üzerinde duran birleşik oy puslasından bir I 
tane vererek, sandık yerinde birden fazla oy verme I 
yeri varsa hangi kapalı oy verme yerine gireceğini I 
söyler ve birleşik oy puslasını veya seçimin gereğine I 
göre zarfları usulüne göre katlayıp yapıştırdıktan son- I 
ra çıkmasını anlatır. I 

Birleşik oy puslasını veya zarfı alan seçmen doğ- I 
ruca kapalı oy verme yerine gider ve oyunu kullan- I 
madan başka yere gidemez. I 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oy I 
puslasını alıp oy yermeyen seçmenden birleşik oy I 
puslası geri alınır. I 

BAŞKAN — 91 nci madde üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. I 

91 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

92 nci maddeyi okutuyorum : I 
Kapalı Oy Verme Yerinde Kalma : I 
Madde 92. — Bir seçmen kapalı oy verme yerin- I 

den dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez. Şu I 
kadar ki, oy pusulasını veya zarfı hazırlamak için ge- | 
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rekli normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde 
kalan seçmen, başkan tarafından uyarılır; çıkmamak
ta devam ederse çıkarılır. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

92 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

93 ncü maddeyi okutuyorum : 
Birleşik Oy Pusulasının Atılması ve İşaretleme : 
Madde 93. — Kapalı oy verme yerinde birleşik 

oy pusulasını katlayıp yapıştırdıktan sonra, seçmen 
burasını terkeder ve birleşik oy pusulasını sandığa 
bizzat atar.. 

Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları 
açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan 
akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi 
bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir 
seçmen birden fazla malule refakat edemez. 

Kurul başkanı, oyunu kullanan seçmene, kimlik 
kartını verirken, seçmen listesindeki adı hizasına im
zasını attırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parma
ğını çıkmayan özel boya ile boyayarak bastırır. İmza 
atamayanların parmak izinin alınmasıyla yetinilir. 
Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağını bas
tığını yanına yazar. Hiç parmağı olmayan seçmenin 
boyun nahiyesini bu boya ile işaretlerler. 

BAŞKAN — 93 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

93 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurul Görevlilerinin Oy Vermesi : 
Madde 94. — İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin 

yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu hal
de, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı 
Ulunmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin her 
birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kulla-
rabileceğini belirleyen ve sandık seçmen listesindeki 
bilgileri kapsayan bir belge verir; ayrıca, esas kayıtlı 
olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek 
üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına 
durumu yazı ile bildirir. 

Başkan ve üyeler, bu belgeyi sandık kuruluna tes
lim ederek görevli oldukları sandıkta oy verirler. 

Bunların adları ve hüviyetleri o sandık seçmen lis
tesinin sonuna yazılarak adları hizasına imzaları alı
nır. 

Bu maddeye göre yapılan işlemler tutanağa ge
çirilir. 
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BAŞKAN — 94 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

94 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kullanılmayan Birleşik Oy Pusulaları ve Zarflar : 
Madde 97. — Oy zarflarından veya birleşik oy 

pusulalarından kullanılmayanlar sayılır, oylarını ve
ren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim 
edilen zarf veya birleşik oy pusulaları toplamına uy
gun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan zarf
lar veya birleşik oy pusulaları bir paket halinde mü
hürlenir ve üzerine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy pusulalarının 
konmasına mahsus -torbanın boş olduğu tespit edilir. 
Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

BAŞKAN — 97 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

97 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kafoul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Pusula
ları : 

Madde 103. — Aşağıda yazılı oy pusulaları mu
teber değildir. 

1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renk
teki çift mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş 
bulunan oy pusulaları, 

2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak 
şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa konul
muş oy pusulaları, 

3. Sandık kurulunca verilen kâğıdında (Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filigranı bulunan 
özel surette imal edilmiş kâğıttan başka bi'r kâğıda 
basılı oy pusulaları, 

4. Yüksek Seçim Kurulunca konulmuş aynı mat
bu seri numarasını taşımayan ve arkasında şandık 
kurulu başkanlığının mühürü bulunmayan birleşik oy 
pusulaları, 

5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrı
lan alanlardan birden fazlasına «Evet» mühürü ba
sılmış oy pusulaları, 

6. Hiçbir yerine «Evet» mühürü basılmamış bir
leşik oy pusulalarıyla birden fazla siyasi partiye veya 
bağımsız adaya ayrılan alana sirayet etmiş «Evet» 
mühürlü oy pusulaları, 

7. Zarfı içinde el ilanı veya herhangi bir kâğıt 
bulunan oy pusulaları, 

8. Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, 
sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift 
mühürlü bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan 
oy pusulaları, 
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9. Bu madde dışında kalan ve özel kanunlarda 
yazılı hükümler gereğince muteber sayılmayan oy pu
sulaları, 

Bir zarftan, partilere veya bağımsız adaylara ait 
birden fazla muhtelif ey pusulaları çıktığı takdirde, 
bu oy pusulalarından hiçbiri muteber olmaz. 

BAŞKAN — 103 ncü madde, üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Önerge
miz var. 

BAŞKAN — Evet efendim, önergeniz vardır. 
Efendim, bu 103 ncü maddenin 2 nci fıkrasıyla 

ilgili bir önerge vardır, grup başkanvekillerinin müş
terek önergesidir, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Seçim Kanunla

rında Değişiklik Yapılmasını Öngören Teklifin çer
çeve 1 nci maddesiyle değiştirilen 103 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririz. 

Madde 103, fıkra 2. 
2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak 

şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan birleşik oy 
pusulaları ile bu durumdaki zarfa konulmuş oy pu
sulaları. 

CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 
Hayrettin Uysal Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkanvekili 
Şener Battal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLLJOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 

önergeye katılıyorlar. 

Grup başkanvekillerinin müşterek önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

103 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz 2 nci fık
radaki değişiklik şekliyle, heyeti umumiyesiyle oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İtirazın Şekli : 
Madde 112. — İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. 

Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutana
ğa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi ya-
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zılarak imza ettirilir. İmza bilmeyenlere parmak bas
tırılır. 

Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe 
gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple in
celenmediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve 
deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili 
olmayan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde 
de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığına dair, 
itiraz yapana alındı .belgesi verilir. İtirazlar seçim ku
rulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı buluna
mazsa, yazılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile 
yapılır. Savcı yapılan itirazın kaydını işleyerek he
men seçim kurulu başkanına gönderir. 

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adı
na kimlerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı 
bir yazı ile seçim kurullarına bildirirler. İtiraz ede
bileceklerin imza sirküleri parti başkanınca onayla
narak bildirilir. Parti adına itiraz edeceklerden kimlik 
aranmaz. t 

İtirazlarda, delillerin hangi resmi makamlarda bu
lunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu de
lili seçim kurulu temin eder. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların ya
zılı 'olması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 112 nci madde üzerin
de söz isteyen var mı?.. Yok. 

112 nci maddeyi oylarnııza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şikâyetin İncelenmesi : 
Madde İH 7. — Şikâyet kabul edildiği takdirde, 

şikâyete konu olan işlem veya tedbirler düzeltilir ve 
kanuna aykırı hareketler önlenir. 

Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tuta
nağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir su
reti şikâyetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda 
ayrıca bir müddet tayin edilmemiş ise, kırksekiz saat 
içinde itiraz olunabilir. 

BAŞKAN — 117 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

117 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 
Madde 122. — Muhtarlık bölgesi askı listelerine, 

siyasi partilerin 112 nci maddede belirtilen ilçe yet
kilileri, o ilçede oturan seçmenlerle ilgili olarak ilçe 
seçim kurulları başkanlıklarına; genel merkez yetki
lileri tüm seçmen kütüğü ile ilgili olarak Yüksek Se
çim Kurulu Başkanlığına; seçmen niteliğini haiz va-, 
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tandaşlar kendileri ile ilgili olarak ilçe seçim kurulu 
başkanlarına şikâyet ve itirazda bulunabilirler. 

Muhtarlık bölgesi askı listesine yapılan itirazlar; 
itirazın yapıldığı kurul başkanınca kesin karara bağ
lanır. 

Karar sureti; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü
ne gönderilir ve kütüğe işlenir. 

BAŞKAN — 122 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

122 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

123 ncü maddeyi okutuyorum : 
Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 
Madde 123. — Sandık bölgesi askı listesine; 14 ncü 

maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
parti il ve ilçe başkanları, ilçe seçim kurulu üyeleri, 
sandık askı listesindeki bilgilerin askı listesine ve iti
raz sonucu verilen kararlara, sandık ayırımının yasa 
ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim ku
ruluna askı süresince itiraz edebilirler. 

Bu itiraz, ilçe seçim kurulu tarafından incelenir 
ve alınan karar itiraz edene ve il seçim kurulu baş
kanlığına bildirilir. 

Bu karara karşı, il seçim kuruluna muteriz itiraz 
edebilir. 

İl seçim kurulunun kesin kararı, itiraz edilmeyen 
ilçe seçim kurulu başkanının kararları ile birlikte Yük
sek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlü
ğüne gönderilir. 

BAŞKAN — 123 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

123 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

124 ncü maddeyi okutuyorum : 
Listelere İtirazların Yöntemi : 
Madde 124. — Siyasi partilerin genel merkez yet

kilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, 122 ve 
123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve iti
razlar üzerine verilen kesin kararların bir kez de Yük
sek Seçim Kurulunda tetkik edilip karara bağlanma
sını isteyebilirler. 

122 ve 123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şi
kâyet ve itirazlara zaman, süre, inceleme ve sonuç
landırma kuralları Yüksek Seçim Kurulunca, ilk as
kıdan en az bir ay önce yayınlanır. 

İtiraz üzerine verilecek kararların, seçmen kütü
ğünde değiştirdiği, çıkardığı veya eklediği bilgiler ayrı 
bir «güncelleştirme kütüğünde» saklanır. 

BAŞKAN •— 124 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 
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TARHAN ERDEM (istanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — İkinci paragraf

ta «şikâyet ve itirazlar» denildi, «itirazların» olacak. 
Bir matbaa hatası var. 

BAŞKAN — «Şikâyet ve itirazların» olacak evet. 
Efendim 2 nci maddedeki «itirazların» değişik şek

liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 125'ti okutuyorum : 
Adaylığa İtiraz : 
Madde 125. — Özel kanunlarında aykırı bir hü

küm bulunmadığı takdirde, adaylıklarını koyanlara, 
özel kanunları gereğince yapılacak ilandan itibaren 
iki gün içinde 110 ncu maddede gösterilenler tara
fından adaylık şart veya vasıflarını haiz olmamaları 
seböbine dayanılarak itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki, bir siyasi partinin listesinde yer alan 
adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönet
meliklerinde yazılı hükümlere aykırı davranıldığın-
dan bahisle, ilgili siyasi partinin üyesi olmayan kim
seler tarafından itiraz edilemez. Bu tür itirazlarda, 
itiraz edenin aynı siyasi partiye kayıtlı olduğunu ka
nıtlayan ıbelge eklenmemiş itiraz dilekçeleri işleme ko
nulmaz. 

Bu itirazlar, seçimin özelliğine göre kanunen se
çimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılır ve bu 
kurulun kararına karşı kesin karar vermek yetkisini 
haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazıyla yapılması ve itiraz dilekçesine iti
raza sdbep gösterilen belgelerin bağlanması şarttır. 

BAŞKAN — 125 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

125 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 128'i okutuyorum efendim : 
Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz : 
Mjadde 128. — Sandık kurullarının kararları ve 

tutanakların düzenlenmesi işleri aleyhine ilçe seçim 
kuruluna itiraz olunalbi'ilr. 

Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlenmesine 
kadar sözle veya yazıyla, sandık kurullarının vasıta-

* sıyla yapılabileceği gibi oy verme gününden sonraki 
Salı günü saat 14.00'e kadar doğrudan doğruya ilçe 
seçim kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İlçe seçim kurulları itirazın kendisine verildiği ta
rihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar itiraz
ları karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise karar 
kendisine bildirilir. Yoksa töbliğ edilir. 
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İlçe seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz sü
resi sona ermeden veya süresinde yapılan itirazları 
inceleyip bir karara bağlamadan önce birleştirme tu
tanağı düzenleyemez. 

BAŞKAN — 128 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

128 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İl Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzerine 
Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tutanak
lara İtiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. — İl seçim kurullarının kararlarına 
karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur. 

1. İl seçim kurullarıyla başkanlarının kendi iş
lemleri aleyhine vaki şikâyetlerin reddine dair ver
dikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç 
gün.. 

2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden 
itibaren üç gün, 

3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı 
derhal, 

4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenil
diği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il bir
leştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçün
cü gün saat 17.00'ye, 

5. Oyların dökümüne, sayımına, oylajın seçilen
lere göre ayrılmasına; il birleştirme tutanağının dü
zenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 

6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak 
verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna te
sir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tuta
nağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 
17.00'ye, 

Kadar 110 ncu maddede yazılı kimseler tarafın
dan doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vası
tasıyla Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla ge
nel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutana
ğın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin 
neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan 
itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar ver
mek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesi
ne müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce veri
len kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya ku
rullara derece derece ve müddeti içinde müracaat 
edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddi
ne sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, 
itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin ya-
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zılması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin 
ve gerekçesinin beyanının; delillerinin gösterilmesi ve 
belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi 
mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne su
retle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. 

Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın 
Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden kü
çük olduğuna, okur - yazar olmadığı veya seçilme ye
terliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna 
ilişkin iddialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz 
olunamaz. Bu hüköm olağanüstü itirazlar için de ge
çerlidir. 

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 130 ncu madde üze

rinde söz isteyen? 
Buyurun Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — «Türk olmak» 

deyimi yerine, «Türk vatandaşı» deyiminin kullanıl
ması daha doğru olur. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ölçen derler ki, bu
rada «Türk vatandaşı» deyimi kullanılsın. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Ana
yasanın bir maddesinden aynen alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel de; bu, Anayasadan ; 
alındı, diyor. 

2. — Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Seçim Ka
nunlarını değiştiren kanun teklifinin görüşmelerinin 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına dair 

»Danışma Kurulu önerisi. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, şu ana kadar tasarının 

120 maddesinden 65 maddesini görüşmüş oluyoruz, 
geriye 55 madde kalmıştır. O itibarla, Danışma Ku
rulunun bir önerisi vardır, Yüksek Heyetinize arz 
ediyorum. 

Danışma Kurulu önerisi. No. : 43 
Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Seçim Kanunla

rını değiştiren kanun teklifinin görüşmelerinin bitimi-

1.. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, 
İstanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi 
Cumalıoğlu, Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Tur
han Feyzioglu ve 6 arkadaşının, 26.4.1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
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Buyurun sayın komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet efendim, 
Anayasadan aynen alınmıştır ve getirilmiştir. Anaya
sada vatandaşlığı» tarifi vardır, sakınca yoktur. 

BAŞKAN — Yani, bu da Türk vatandaşlığı an
lamına geliyor. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım; gelmez, çünkü, Anayasada Türk vatandaşlığının 
tanımı vardır. Burada çok yanlış anlaşılmalara yol 
açabilir. Onun için «Türk vatandaşı» deyiminin kul
lanılması daha doğru olur. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, Anayasanın 54 ncü maddesinde deniyor ki: 
«Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan her
kes Türktür.» 

BAŞKAN — Efendim, bu, Sayın Ölçen'in dediği 
«Türk Vatandaşlığı» tabirini de içine alıyor; o itibar
la, Sayın Komisyon üyeleri de bu tabirin Anayasa
dan alınmış olduğunu belirtiyorlar. Bir değişiklik 
önergesi de verilmediğine göre 130 ncu maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ne kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 
Saygılarımızla. 

Millet Meclisi Başkanı CHP Grup Başkanvekili 
Cahit Karakaş Hayrettin Uysal 

AP Grup Başkanvekili MSP Grup Başkanvekili 
H. Turgut Toker Hasan Aksay 

MHP Grup Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılması kabul edilmiştir efendim. 

Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerin Kaldırılması ve Buna 
Beş Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka- . 
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı j 
Maddelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in 
25.5.1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları. (2/707, 2/717) (S. Sayısı : 331) (Devam) 

BAŞKAN — 133 ncü maddeyi okutuyorum. 
Kurullara Karşı Suçlar : 
Madde 133. — Hileli faaliyetlerle veya her han

gi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak ve
ya tehdit ederek, bu kanunda yazılı kurulların, top
lanmalarına veya görevlerinin ifasına mani olanlar, 
on sekiz aydan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin 
liradan 25 bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller, silahla işlenirse, 
verilecek hapis cezası üç yıldan aşağı olamaz. Bu fi
iller, içlerinden en az biri silahlı olan üç kişi tarafın
dan ittifak edilerek işlendiği veyahut aralarında itti
fak olmasa bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunajı 
üçten fazla kimseler tarafından yapıldığı takdirde beş 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası hükmo-
lunur. 

BAŞKAN — 133 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

133 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik : 
Madde 134. — Her kim seçim işlerinin cereyanı 

sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak 
maksadı ile, bu kanunda yazılı kurullar veyahut ku
rul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, 
ihtara rağmen riayet etmezse on günden bir aya ka
dar hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Her hangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin 
uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirle
rin neticesiz kalmasına sebebiyet veren kimselere bir 
aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beş bin li
raya kadar ağır para cezası verilir. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafından 
işlendiği ve Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdirde, birinci fıkrada yazılı 
halde üç aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı halde de 
altı aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır ve bunlara muadil kamu hizmetlerinden mem-
nuiyet cezası da hükmolunur. 
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BAŞKAN — 134 ncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok. 

134 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 
Madde 136. — Kurullara seçildiği halde haklı se

bep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler beş bin 
liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini 
haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, iki aydan altı 
aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKA N— 136 ncı madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

136 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 
Madde 137. — Seçim kurulları başkan ve üyele

rinden her hangi biri veya bu kanunda yazılı işlerden 
biriyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listele
rini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve 
oy puslalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya 
madde ve mali vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve 
gereçlerini vaktinde yerlerine göndermezler veya gön
derilmesine mani olurlar veya teslim etmezler veya 
teslim almazlarsa, bir yıldan aşağı olmamak üzere 
hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır ve cezalarına muadil 
kamu hizmetlerinden yasaklık cezası da hükmolunur. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, altı ay
dan bir yıla kadar hapis ve iki bin liradan on bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

137 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar : 
Madde 140. — Seçmen kütüğünün düzenlenmesi

ne esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar cetveli
ni ilçe seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde 
düzenleyerek vermeyenler veya kroki ve binalar cet
vellerini seçmen kütüğünün düzenlenmesine elverişli 
bir şekilde yapmayanlar hakkında, fiillerinin mahiye
tine ve bu hareketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin 
derecesine göre, Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 
230 ncu maddelerinde yazılı cezalar altıda birden üç
te bire kadar artırılarak hükmolunur. 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, 
belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlarla, so-
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rulara cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı 
cevap verenler yahut ilk sayım ve^ yazım gününde, 
ilan edilecek süreden önce bulundukları yeri terk 
edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren 
bir suç teşkil etmediği takdirde iki bin beş yüz lira
dan on bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

140 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi : 
Madde 141. — Bu kanunla görevlendirilmiş ol

dukları halde, belli süre içinde ve şekillerine uygun 
olarak seçmen kütüğüne müteallik evrak ve vesikala
rı gereği gibi düzenlemeyen veya muhafaza etmeyen
ler veya gereken mercie vermeyenler altı aydan iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve iti
nanın gösterilmemesi sonucu husule gelmiş ise üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden her 
hangi bir bölgede, seçmen kütüğünün veya sandık 
seçmen listelerinin yazılması veya bu sebeple seçmen
lerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş ise, birinci fık
rada yazılı halde bir seneden iki seneye kadar, ikin
ci fıkrada yazılı halde de altı aydan iki seneye kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

141 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları : 
Madde 142. — Seçmen kütüğüne yazılmak hakkı 

olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı olan 
bir seçmeni yazmayan veya kütüğe yazılmış olup da 
silinmesi gereken seçmenin adını silmeyen veya silin
memesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler bir 
yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dik
kat ve itinanın gösterilmemesinden ileri gelmiş ise üç 
aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

142 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne 
Kaydı : 

Madde 143. — Seçme yeterliği bulunadığı halde 
kendisini veya bu yeterliği olmayan bir başkasını her 

ne suretle olursa olsun seçmen kütüğüne kaydettiren 
veya bu şekilde kaydedilmiş olanları seçmen kütü
ğünden silinmesine aynı şekilde mani olan.veya seçme 
yeterliği bulunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seç
men kütüğünden silinmesine sebep olan üç aydan 
bir seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on 
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller cebir veya tehdit veya şid
det veya nüfuz veya tesir icrası suretiyle yapıldığı 
takdirde faile verilecek ceza, bir seneden beş seneye 
kadar hapistir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

143 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt : 
Madde 144. — Seçmen kütüğüne kendisini 

veya bir baş l^ seçmeni bilerek birden fazla kayıt 
ettirenler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapan
lar üç aydan bir seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz 
liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar, bu işlerle görev
lendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir yıldan 
iki yıla kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandıtılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

144 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar : 
Madde 146. — 141, 142, 143 ve 144 ncü madde

lerde yazılı fiiller seçmen kütüğünün düzenlenmesin
den sontfa sandık bölgelerine göre düzenlenecek olan 
sandık seçmen listeleri ile Yüksek Seçim Kurulunca 
düzenlenmesine karar verilecek diğer listeler üzerinde 
işlendiği takdirde sözü geçen maddelerde yazılı ceza
lar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

146 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Listesine İlişkin Suçlar : 
Madde 147. — Asılması gereken seçmen listeleri

ni asmayan veya vaktinden evvel indiren veya her ne 
suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân ver
meyen veya bu listelere karşı yapılan itirazları kabul 
etmeyen veya mercilerine bildirmeyen görevliler hak
kında üç aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
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Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itina
nın gösterilmemesi sonucu meydana gelmiş ise, veri
lecek' ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz 
laradan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para ceza
sıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

147 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Bel
geler Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. — Tamamen veya kısmen sahte seç
men kütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya 
bozan veya çalan veya yok eden kimse, üç yıldan 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır. 

Seçmen kütüğü veya seçmen listelerine ait vesika
ları çalan veya bozan veya yok eden veya tahrip eden 
kimseye de' aynı ceza verilir. ~ 

Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksa
dıyla seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan her han
gi bir belge üzerinde yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri 
işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı 
takdirde, yukarıdaki fıkrada yazılı ceza yarısına ka
dar indirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

148 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar : 
Madde 149. — Her kim 51 nci maddede göste

rilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve 
söylerse, bir aydan altı aya kadar hapis ve bin lira
dan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır. 

Her hangi bir vasıta ile bir seçim propagandası 
toplantısına engel olan veya devamına imkân verme
yecek -hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse üç 
aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
Bu fiiller, ikiden fazla kimse tarafından ittifak edile
rek her hangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet 
kullanılarak veya tehdide başvurularak işlenirse, fail
lerin her biri bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıJle 
cezalandırılır. Eğer fiil, içlerinden en az biri silahlı 
olan ikiden fazla kişi tarafından ittifak edilerek veya
hut aralarında ittifak olmasa bile içlerinden en az iki
si silahlı bulunan üç veya daha fazla kimse tarafın

dan işlenirse, faillerin her biri iki yıldan beş yıla ka
dar hapis cezasıyja cezalandırılır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasak Propaganda : 
Madde 151. — Oy verme gününden önceki gü

nün saat 18.00'inden sonra ve oy verme gününde 
umumi veya umuma açık yerlerde seçim propaganda
sı için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu 
maksatla yayınlarda bulunanlar veya ne suretle olur
sa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy ver
menin. tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebile
cek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propagan
da yapanlar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan 
altı aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 58 ve 60 nci maddelerinde yazılan 
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında, diğer ka
nun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bir yıldan iki 
yıla kadar hapis ve bin liradan on bin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Pro
paganda Yapamayacak Olanlar : 

Madde 154. — Özel kanunların adaylık koyma 
hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uymaksızın 
adaylıklarını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığı
nı koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulunmuş 
ve bu istekleri kabul edilmiş olmasına rağmen her 
hangi bir sebeple görevinden fiilen ayrılmadan veya 
resmi elbisesiyle propaganda yapan veya bu mahi
yette her hangi bir harekette bulunan subaylar, aske
ri memurlar ve astsubaylar iki bin beş yüz liradan 
on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır
lar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askeri şa
hıslar ve bu kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkra
sında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına 
göre ilan olunan seçimin başlangıç tarihinden oy ver
menin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya ba
ğımsız adayların leh veya aleyhinde propaganda yap
maları veya her hangi bir suretle telkin ve tesirde bu
lunmaları halinde, başka kanunlarda yazılı ceza hü
kümleri saklı kalmak kaydıyla ayrıca üç aydan bir 
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yıla kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

63 ncü maddede yazılı yasaklara uymayanlar altı 
aydan bir seneye kadar hapis ve beş bin liradan yir
mi beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

154 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları : 
Madde 155. — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı 

yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

155 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Matbua ve İlanların Tahribi : 
Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, 

yayınlanmasına veya ilanına mani olanlar veya bun
ları tahrip edenler bin liradan beş bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

157 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Düzeni ve Oy Verme İle İlişkin Suçlar : 
Madde 158. — Sandık tJtşında bu kanuna göre 

oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan ödev
leri ihtara rağmen yapmayan seçmenler beş yüz lira
dan bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandı
rılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

158 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik : 
Madde 159. — Oyunu kullandıktan sonra ihtara 

rağmen sandık başından ayrılmayan veya her hangi 
bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bun
lara teşebbüs eden kimse bir aydan bir yıla kadar 
hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde* üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

159 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 
Madde 160. — Her kim oy verme sırasında seç

me yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye te
şebbüs eder veya verirse bir yıldan üç yıla kadar ha
pis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilir. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs 
eden veya veren iki seneden dört seneye kadar hapis 
ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıkta da 
oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse hakkın
da da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

160 net maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

161 nci maddeyi okutuyorum : 
Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 
Madde 161. — Usulüne aykırı olarak veya yet

kisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa 
olsun oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kal
dıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden^ 
veya içindeki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, 
çalan veya değiştiren kimse, iki yıldan beş yıla ka
dar hapis ve iki bin beş yüz liradan yirmi beş bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hiley
le işlendiği takdirde hükmedilecek ceza bir misli ar
tırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

161 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

163 ncü maddeyi okutuyorum : 
Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Boz

ması : 
Madde 163. — Seçim kurulları başkan ve üyele

rinden her hangi biri kanuna aykırı hareketleriyle se
çim muamelelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kıs
men veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin 
butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis ve on bin liradan elli bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı 
asmazlar veya kanunen vermeye mecbur oldukları 
tutanak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile cezalan
dırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 
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163 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

164 ncü maddeyi okutuyorum. 
Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller : 
Madde 164. — 1. Her kim sandık başında seç

menlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesi
ne gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koy
mak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile 
sandığa oy atar veya attırır ise iki seneden dört sene
ye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan yirmi beş 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi me
murlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki fık
rada yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, her hangi bir şekilde seçimin netice
sini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını 
tamamen veya kısmen sahte olarak tanzim veya tah
rif eder veya ettirirse, üç yıldan yedi yıla kadar ağır 
hapis cezasıyla cezalandırılır. 

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, 
kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından 
işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıl
dan on yıla kadar ağır hapistir. 

5. Her kim oyunu kullandıktan sonra sandık ba
şında kendisine sürülen özel boyayı silerek veya yok 
ederek veya her hangi bir şekil ve surette gözle fark 
edilemez duruma getirerek aynı biçimde ikinci defa 
oy kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı ay
dan iki yıla kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan 
yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla ceza
landırılır. Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı ilçe se
çim kurulu başkanlığından teslim aldıktan sonra bu 
boyayı kasten yok veya imha eden veya oyunu kulla
nan seçmenin belirlenen uzvuna bu boyayı hiç sürme
yen veya bu özel boyadan başkasını süren sandık ku
rulu başkan ve üyelerine veya seçmenleri ya da san
dık kurulu başkan ve üyelerinin bu fıkrada yazılı fiil
leri işlemeye her hangi bir surette icbar eden kimse
lere, bu fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar 
artırılarak hükmolunur. 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fiilleri 
işlemeye, her hangi bir suretle icbar ederse üçüncü 
fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırıla
rak hükmolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına her hangi bir su
retle menfaat temini veya vadi suretiyle meydana 
gelmiş ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya 
vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza 
üçte birden yarısına kadar eklenerek hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

164 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

165 nci maddeyi okutuyorum. 
İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 
Madde 165. — Bu Kanunla kendilerine şikâyet 

ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müracaatları
nı tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tu
tanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri 
bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen üyeler? 
Yok. 

165 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

166 nci maddeyi okutuyorum. 
Kötü Niyetle İtiraz : 
Madde 166. — Seçim sonunda seçilenlere veri

len tutanaklara veya "seçilenlerin yeterliğine makbul 
bir sebep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenler üç 
aydan altı aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

166 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

170 nci maddeyi okutuyorum. 
İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 
Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müd-

detince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki verenler, 
satanlar veya içenler veya her hangi bir suretle açık 
veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alan
lar iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

170 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

171 nci maddeyi okutuyorum. 
Silah Taşıyanlar : 
Madde 171. — 79 ncu maddenin koyduğu silah 

taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında 6136 
sayılı Kanun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla iki 
bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

171 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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180 nci maddeyi okutuyorum. 
Dava Süresi : 
Madde 180. — Seçim suçlarından doğan kamu 

davası, seçimin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınma
sına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması 
için yapılan müracaat tarihi ile izin veya kararın ve
rildiği tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına 
katılmaz. Ancak, bu süre üç ayı geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

180 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim Giderleri : 
Madde 181. — Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen 

Kütüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her türlü seçim 
işleri giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için ge
rekli ödenek Adalet Bakanlığı bütçesi içindeki ayrı 
bir programda gösterilir. 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derecede ita 
amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. Başkan, 
yetkilerinin bir kısmını Seçmen Kütüğü Genel Mü
dürüne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görev
lilere devretmesine izin verebilir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken 
her türlü harcamaların ita amiri il ve ilçe seçim ku
rulları başkanlarıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

181 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödenecek Ücretler : 
Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üyele

riyle bu kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu 
işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırıla
cak memur ve hizmetliler ile siyasi parti temsilcile
rine verilecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırı
lacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun tek
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve 
miktarlara göre ödenir. Ancak, bu gündelikler asga
ri ücretten az olmaz. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderi
leceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümle
rine göre verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hüküm
lerine göre harcanacak seçim giderleri ödeneğinden 
yeter miktarı il ve ilçe seçim kurulları başkanları em
rine gönderir. 

Bu kanunun uygulanması için gerekli yerlere baş
ka yerlerden yetki verilerek gönderilen hâkim sını
fından olanlara bu sebeple yapılan ödemeler saklı
dır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktar
lara göre ödenecek ücretler vergilendirilmeksizin 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler? Yok. 

182 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Satın Alma ve Avans : 
Madde 183. — Bu Kanun gereğince yapılacak 

işler için lüzumlu satın alma ve kiralama işleri 2490 
sayılı Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir, tlan zorun
lu değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet dai
releri mutemetlerine il ve ilçe seçim kurulları baş
kanlarının tasvibi ile ayrıca yüz bin liraya kadar avans 
verilebilir. Bu had içinde kalmak üzere mahsup edi
len miktara kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, gerekli gördüğü ahvalde 
avans miktarını artırabilir. 

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

183 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, şimdi, başlangıçta okuduğumuz çer
çeve maddeyi tekrar okutuyoruz. 

Bütün bu okuduğumuz maddeleri ihtiva eden çer
çeve madde l'i okutuyorum : 

26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesıi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 
24.5.1961 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu 
Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hak

kında Kanun Teklifi 

Madde 1. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Se
çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 91, 92, 
93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 
133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 
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148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160ı, 161, 163,, 
164,, 165, 166, 17ü, 171, 180, 181, 182, ve 183 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Çerçeve madde l'i oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çerçeve madde 2'yi okutuyorum : 
Made 2. -T- 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24 . 3 . 1973 tarihti ve 1700 sa
yılı Kanunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 
11) numarası, 20 . 2 . 1979 tarihli ve 2181 sayılı Ka
nunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 12) nu
marası verilmiş ve bu Kanuna aşağıda gösterilen beş 
yeni geçici madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çerçeve 2 nci madde
ye bağlı geçici 13 ncü maddeye geçmeden evvel, «Ge
çici Ek Madde 4» ilavesi hususunda sayın grup baş-
kanvekillerinin müşterek bir önergesi vardır; okutu
yorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 331 Sıra Sayılı Seçim Kanun

larında Değişiklik Yapılmasını Öngören teklifin Çer
çeve 2 nci maddesine aşağıdaki hükmün (Ek Mad
de 4) işareti altında eklenmesini öneririz. 

Ek Madde 4. — Yüksek Seçim Kurulu zorunlu, 
gördüğü takdirde, adaylığa müracaat tarihi, müra
caatlarını incelemesi, adaylığa karşı itiraz, itirazların 
karara bağlanması, adayların geçici ve kesin ilanı. 
gibi seçim işlemleri için bu Kanunda veya başka ka
nunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirebi
lir. Yüksek Seçim Kurulu bu kararını gerekçesiyle 
birlikte derhal ilan eder. Şu kadar ki, süre ve tarih
lerde değişiklik yapma yetkisi, siyasi partilerce gös
terilecek adaylar hakkında kullanılamaz. 

CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 
Hayrettin Uysal H. Turgut Toker 

MSP Grup Başkanvekili y. MHP Grup Başkanvekili 
Şener Battal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 
mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAK ANT MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyorum. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. 
Önergeye Komisyonun katılması sebebiyle müza

kere açıyorum. 
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Biraz önce okunan Ek Madde 4 üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Önergeye Komisyon katılıyor. 
Sayın grup başkanvekillerinin müşterek önerge

sini Ek Madde 4 olarak oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 13. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Se
çim Kurulu üyelerinin görevi 1981 yılı Ocak ayına 
kadar devam eder. 1980 yılının Aralık ayının ilk haf
tasında Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad 
çekme ile 3'er üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim 
Kurulu huzurunda, kurul başkanı tarafından yapılır. 
Başkan ve başkanvekili bu ad çekmeye girmezler. 

Ocak 1981 ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarında, ad çekme sonucunda bo
şalan 3'er üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi Ocak 1983 ayında 
yenilenir. 

BAŞKAN — Geçici madde 13 üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Geçici madde 13'ü oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe gir- ' 
meşini takip eden bir aylık sürenin son haftasında, 15 
nci maddede yazılı usulle il seçim kurulları, 18 ve 19 
ncu maddelerde yazılı usulle ilçe seçim kurulları ku
rulur. Bu kurulların yenilenmesi, bu Kanunun yürür
lüğe girmesini takip eden Ocak ayından bir yıl son
raki Ocak ayının son haftasında yapılır. 

BAŞKAN — Geçici madde 14 üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 15. — 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 
sayılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 28 ve 
müteakip maddelerine göre, kadroları Adalet Bakan
lığına bağlı daimi seçmen kütüğü bürolarında çalı
şan personelden, kadrolarıyla birlikte Seçmen Kütü
ğü Genel Müdürlüğüne geçmeleri Genel Müdürlük
çe uygun görülmeyenler, Adalet Bakanlığınca başka 
görevlere atanırlar ve kadroları iptal edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde 15 üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Geçici madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 16. — İlk yazım, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra gelen altmışıncı günü 
takibeden ilk Pazar günü yapılır. 
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Bu yazımda elde edilen bilgiler, ilgili ilçe seçim 
kurullarında liste haline getirilerek bu listeler ilçe 
seçim "kurulu başkanlıklarında saklanır; geçici 17 nci 
maddenin uygulanmasında bu listelerde yazılı bilgi
ler esas alınır. 

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

Geçici madde 16'yı oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 17. — 1. Bu Kanun hükümleri 
gereğince Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenecek seçmen kütüğünün ve bu kütüğe 
uygun olarak yayınlanacak sandık seçmen listelerinin 
hazırlanıp yayınlanmasında; 14 Ekim 1979 tarihinde 
Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği ile milletvekili ara seçimleri yapıla
cak illere ve ilk sandık seçmen listelerinin yayınlan
masına kadar geçecek süre içinde mahalli idareler 
seçimleri yapılacak seçim çevrelerine öncelik verilir. 

2. İlk yazım ve birinci bentte belirtilen seçimle
rin yapılma tarihlerine göre; bu seçimlerin yapılaca
ğı seçim çevrelerine ait kütük ve sandık seçmen liste
lerinin zaman darlığı sebebiyle Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğünce hazırlanıp yayınlanmasına ve yapıla
cak bu seçimlere yetiştirilmesine imkân olmadığının 
Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilmesi halinde : 

a) 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhuri
yet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senato
su üyeliği ve milletvekili ara seçimlerinde, »ilçe seç
men kütüğü bürolarının geçici 16 nci maddeye göre 
yapılan ilk yazımla elde edilen bilgilerden çıkardığı 
listelere göre hazırlanacak sandık seçmen listeleri 
kullanılır. 

Bu şekilde hazırlanan sandık seçmen listeleri, lis
telerin hazırlanmasından sonra bu illere bağlı bütüıî 
seçim çevrelerinde yapılacak mahalli idareler seçim
leri için de geçerlidir. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yuka
rıda (a) fıkrasında belirtilen şekilde sandık seçmen 
listelerinin hazırlanmasına kadar geçecek süre için
de, bütün seçim çevrelerinde yapılacak, belediye baş
kanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri, köy 
ve mahalle muhtarlıkları, ihtiyar heyeti ve meclisi 
üyelikleri seçimlerinde kullanılacak sandık seçmen 
listelerinin tanzim esaslarıyla, (a) fıkrasında yer alan 
ve ilk yazımla elde edilen bilgileri kapsayan listele
rin düzenlenmesine, askıya çıkarılması ve askıdan 
indirilmesine, sandık, seçmen listelerine ayrılmasına 
ve kesinleşmesine, itirazların süre ve şekillerine dair 
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esasları Yüksek Seçim Kurulu tespit ve ilan eder. 
BAŞKAN — Geçici madde 17 üzerinde söz is

teyen sayın üyeler?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, 5 geçici maddeyi muhtevi madde 2'yi, 

son aldığı değişik şekliyle okutuyorum: 
Madde 2. — 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Se

çimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24.3.1973 tarihli ve 1700 sa
yılı Kanunla eklenen geçici maddeye (Geçici madde 
11) numarası, 20.2.1979 tarihli ve 2181 sayılı Ka
nunla eklenen geçici maddeye (Geçici madde 12) nu
marası verilmiş ve bu Kanuna aşağıda gösterilen bir 
yeni ek madde ile beş yeni geçici madde eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Efendim, bu şekliyle çerçeve 2 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 24.5.1961 tarihli ve 304 sayılı Cum
huriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1, 11 
ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Genel Olarak Uygulanacak Hükümler : 
Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayı

lı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci 
maddelerinde, 9 ncu maddesinde, 10 ncu madde
sinin son fıkrasında, 11 ile 24 ncü maddelerinde, 
27 nci maddesinin 1, 2 ve 3. ncü bentlerinde, 28 ila' 
41 nci madelerinde ve bunların ek ve tadillerinde yer 
alan hükümler, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçim
lerinde de uygulanır. Şu kadar ki, seçime katılan si
yasi partilerin aday göstermeleri gereken en az se
çim çevresi sayısının hesaplanmasında, Cumhuriyet 
Senatosu yenileme seçiminin yapılacağı il sayısı dik
kate alınır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu 1 nci maddeyle il
gili olarak sayın grup başkanvekillerinin müşterek 
bir önergesi vardır; okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 331 Sıra Sayılı, Seçim kanun

larında değişiklik yapılmasını öngören teklifin çer
çeve 3 ncü maddesiyle değiştirilen 1 nci maddenin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci maddele
rinde, 9 ncu maddesinde, 10 ncu maddesinin ikinci 
ve üçüncü fıkralarında, 11 ila 24 ncü maddelerinde, 

I 27 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde, 28 ila 
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41 nci maddelerinde ve bunların ek ve tadillerinde 
yer alan hükümler, Cumhuriyet Senatosu üyeleri se
çimlerinde de uygulanır. 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 

Hayrettin Uysal Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkanvekili 

Şener Battal Faruk Demirtola 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorlar. 
Şimdi, sayın üyeler, önergeye sayın Komisyon ve 

sayın Hükümet katıldılar. Oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

I nci maddeyi önergedeki değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

II nci maddeyi okutuyorum: 
Oy Verme : 
Madde 11. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 

seçimi, milletvekili seçimi ile aynı günde yapıldığı 
takdirde, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminin oy 
verme işleri de aynı sandık kurulları tarafından yü
rütülür. Şu kadar ki, sandık alanında, bu seçim için 
ayrı bir kapalı oy verme yeri, ayrı renkte oy sandı
ğı, sandık seçmen listesinin ayrı bir nüshası bulundu
rulur ve bu seçimlerde, milletvekili seçiminde kulla
nılan birleşik oy pusulasında renk bakımından farklı 
birleşik oy pusulası kullanılır. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden, diğer 
sandık açılamaz. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

11 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum: 
Hesaba Katılmayan Oy Pusulaları : 
Madde 13. — Sandıktan milletvekili seçimine ait 

birleşik oy pusulaları çıkmış ise bu pusulalar hesa
ba katılmaz. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 3 ncü maddeyi tekrar okutup oylatıyo-
rum efendim. 

Madde 3. — 24.5.1961 tarih ve 304 sayılı Cum
huriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
1, 11 ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Çerçeve 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil

letvekili Seçimi Kanununun 10, 11, 12, 17, 23, 24, 27, 
29, 30, 31, 33, 37 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Adaylık : 
Madde 10. — Seçilme yeterliğine sahip her vatan

daş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 78 nci maddesinin 8 nci bendin
de yer alan bağımsız adaylarla ilgili hükümler saklı
dır. * 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun 14 ncü maddesi
nin 11 nci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulu
nun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi 
partilerin genel merkezlerindeki yetkili organları, bü
tün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar 
ki, bu partilerin teşkilatı olsun veya olmasın, mev
cut illerin en az üçte birinde, o seçim çevresinin her 
birinin çıkaracağı milletvekili sayısına eşit sayıda 
aday göstermeleri gerekir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde sayın grup 
başikanvekillerinin müşterek bir önergesi vardır; oku
tuyorum efendim : 

Millet Medlisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 331 Sıra Sayılı, Seçim Ka

nunlarında değişiklik yapılmasını öngören teklifin 
çerçeve 4 ncü maddesiyle değiştirilen 10 ncu madde-
nı'n aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririz : 

Madde 10. — Seçilme yeterliğine sıahip her vatan
daş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanunun 78 nci maddesi
nin 8 nci bendinde yeralan bağımsız adaylarla ilgOli 
hükümler salklıdır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümlferi ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanunun 14 ncü maddesi
nin 11 nci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulu
nun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi 
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M. Meclisi B : 76 10 . 4 . 1979 O : 1 

partilerin genel merkezlerindeki yetkili organları, bü
tün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar 
ki, bu partilerin teşkilatı olsun veya olmasın, en az 
15 ilin her birinde, o seçim çevresinin çıkaracağı mil
letvekili sayısına eşit sayıda aday göstermeleri gere-
ıkir, 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 

Hayrettin Uysal Dr. Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkanvekili 

Şener Battal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
— Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Müşterek önergeye Sayın Hükümet ve Sayın Ko

misyon: katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi önergedeki değişik şekliyle oyla
rımıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Mevcut İHeriin Üçte Birinde Tam Aday Göster
meyen Siyasi Partilerin Durumu : 

Madde 11. — Her hangi bir sebeple mevcut ille
rin üçte biri kadar seçim çevresinde aday gösterme
miş olan veya bu miktardaki ilin her hangi birinde 
eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin genel 
merkezlerindeki yetkili organlarına, Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması 
lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün 
iiçinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdir
de, o siyasi parti, bütün seçim çevrelerinde, seçime 
katılma halkkım kaybeder. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 11 nci maddenin me
tinden çıkarılması hakkında grup başkanvekillerinin 
müşterek bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 331 Sıra Sayılı, Seçim Ka

nunlarında değişiklik yapılmasını öngören teklifin 

çerçeve 4 ncü maddesiyle değiştirilen 11 nci madde
nin metinden çıkarılmasını öneririz. 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Başkanvekili 

Altan Öymen Dr. Esat Kıratlıoğlu 
MHP Grubu Başkanvekili MSP Temsilcisi 

İhsan Kabadayı Şener Battal 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANİ MEHMET CAN (Adana) 

— Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, 11 nci maddenin metinden çıkarılması 

hakkındaki müşterek önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katılıyorlar. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 11 metinden çıkarılmıştır. 
Mevcut İlleri Üçte Birinden Fazla îlde Aday Gös

teren Partilerin Eksik Aday Göstermesi Durumu : 
Madde 12. — Siyasi partiler tarafından mevcut 

illerin üçte birinden fazla ilde aday gösterilmiş ol
makla beraber, bu oranı aşan seçim çevrelerinin bir 
veya birkaçında, her seçim çevresinin çıkaracağı mil
letvekili sayısından eksik aday gösterilmiş olması 
halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel 
merkezindeki yetkili organlarına aday listelerinin ta
mamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün 
içinde, o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. 
Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak 
şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o si
yasi parti, seçime katılma hakkını kaybeder. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 12 nci maddenin me
tinden çıkarılması için sayın grup başkanvekillerinin 
müşterek bir önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan; 33'1 Sıra Sayılı Seçim Ka

nunlarında değişiklik yapılmasını öngören teklifin 
çerçeve 4 ncü maddesiyle değiştirilen 12 nci madde
sinin metinden çıkarılmasını öneririz. 
CHP Grup Başkanvekili AP Grup Baş'kanvekili 

Hayrettin Uysal Dr. Esat Kıratlıoğlu 
MSP Grup Yöneticisi MHP Grup Başkanvekili 

Şener Battal Faruk Demirtola 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu değişiklik önergeleriyle bu metin, bu düzenlenen 
metin kaldırılıyor; ama eski metin, yürürlükteki me
tin yerinde kalıyor. Önerge bu maksatla mı verilmiş
tir? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, gerek madde" 11, 
gerek madde 12 ile ilgili önergeler verdiniz, 11 nci 
maddenin şu andaki değişik halini kaldırıyorsunuz, 
zaten kaldırdık; fakat asıl metindeki 11 nci madde 
meriyettedir, yürürlüktedir. O niyetle verilmiştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — O şartla Sayın Komisyon katılıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

—• Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 
12 nci madde metinden çıkarılmıştır. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

Memurların Adaylığı : 
Madde 17. — Devlet, Katma Bütçeli İdareler, İl 

Özel İdareleri, Belediyelerle bunlara bağlı daire ve 
müesseselerde, İktisadi Devlet Teşebbüs ve Teşekkül
lerinde ve Kamu Tüzel Kişiliklerinde, bunların kur
dukları müesseseler ve ortaklıkları ile 2834 sayılı 
Kanunun kapsamına giren kooperatif ve kooperatif 
birliklerinde; memur ve hizmetli olarak çalışanlarla 
belediye başkanları, aday olmak ve aday gösterilmek 
için istifa zorunda değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin başlangı
cından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar ve
rilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlaya
rak yedi gün içinde istifa etmedikçe, görevli bulun
dukları seçim çevresinden adaylıklarını koyamazlar, 
aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Birinci fıkrada yazılı bütün idare ve kuruluşların; 
müsteşar, genel müdür, genel sekreter; daire, grup, 
bölge müdür veya başkanları ile yardımcıları, yöne
tim kurulu başkan ve üyeleri; çalışma alanlarına gi
ren bütün seçim çevrelerinde görevli sayılırlar. 

Hâkimlerle Cumhuriyet savcıları mesleklerinden 
çekilmedikçe aday olamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. 

NUMAN UZUN (İstanbul) — Bir sualim var 
efendim. Bu maddenin 3 ncü fıkrasında «müsteşar, 
genel müdür, genel sekreter, daire, grup, bölge mü
dür veya başkanlarıyla yardımcıları» deyimi kullanıl
mıştır. Müsteşar yardımcıları da müsteşarlar gibi, bu 
durumda istifa etmek durumunda mıdırlar? Müsteşar 
yardımcılığı da mühim bir görevdir. Bu hususun Ko
misyonca teklifte açıklığa kavuşturulmasını rica edi
yorum* 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Numan 
Uzun'un sorusuna cevap verebilir misiniz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, müsteşardan sonra müsteşar muavinleri diye 
yazılmamıştır; müsteşar muavinleri de dahildir, istifa 
etmek mecburiyetindedirler, 

BAŞKAN — Yani, «Müsteşar, genel müdür, ge
nel sekreter, daire, grup, bölge müdür veya başkan
larıyla yardımcıları» Yani, buradaki başkanlarıyla, 
yardımcıları şuradan itibaren, «Müsteşar, genel mü
dür, genel sekreter, daire, grup, bölge müdür veya 
başkanlarıyla yardımcıları gibi hepsine şamildir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Evet. Yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri çalışma alanlarına giren bütün seçim çevrele
rinde görevli sayılırlar. 

Sayın Uzun, sorunuz cevaplanmıştır. 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Affedersiniz, 
sanıyorum Sayın Uzun'un suali, ki «genel sekreter» 
den sonra noktalı virgül var, o virgül olsa idi, «yar
dımcıları» deyiminin «müsteşar» dan başlayarak «baş
kanları» na kadar gelen kısmın tamamını kapsadığı 
daha açık anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, burada «genel sekreter» 
den sonra gelen noktalı virgülün virgül olması... 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Virgül olduğu 
zaman «yardımcıları» deyimi bütün memuriyetleri 
kapsıyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, noktalı virgül 
kalkıyor; müsteşar, genel müdür, genel sekreter, dai
re grup bölge müdür veya başkanlarıyla yardımcı
ları... 

Hepsini kapsıyor. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
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Maddedeki bazı tereddütler de izale edilmiştir. O 
itibarla maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adaylıktan İstifa ve Ölüm : 
Madde 23. — Aday listelerinin kesinleşmesinden 

oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya istifa 
nedeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler 
üzerine, ilgili siyasi partinin genel merkezindeki yet
kili organına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksik
lerin derhal tamamlanması lüzumu tebliğ edilir. 

İlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün 
içinde; eksilen yerleri, o seçimde parti aday listesinde 
ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ oy verme gününden önceki iki günden da
ha önce yapılmış ise, o siyasi parti bu maddeye göre 
aday ismini süresinde bildirmediği takdirde; o seçim 
çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kullanılacak Oy Puslası : 
Madde 24. — Milletvekili seçiminde: 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkındaki Kanunun değişik 78 nci maddesi uya
rınca • hazırlanmış birleşik oy puslası kullanılır. 

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

Madde 24'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muteber Olmayan Oy Puslaları : 
Madde 27. — 1, 298 sayılı Seçimlerin Temel 

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanu
nun değişik 103 ncü maddesinde gösterilen oy pusla
ları, 

2. Sandıktan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçi
mine ait birleşik oy puslaları çıktığı takdirde bu oy 
puslaları, 

Muteber sayılmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üyeler?... Yok. 

Madde 27'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayımın İlam ve Tutanağa Geçirilmesi : 
Madde 29. — Sandık kurulu, oyların sayım ve dö

kümünü yaparken, siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların her birinin aldığı oy sayısını tespit ederek tuta
nağa geçirir. 

10 . 4 . 1979 O : 1 

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

Madde 29'u oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlçelerde Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi : 
Madde 30. — İlçe seçim kurulu, sandık tutanak

larının birleştirilmesinde, siyasi partilerin ve bağım
sız adayların her birinin aldıkları oy sayısını tespit 
ederek tutanağa geçirir. 

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

Madde 30'u oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İl Tutanağı : 
Madde 31. — İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulla

rından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede belirti
len şekilde birleştirir ve il seçim çevresindeki : 

1. Seçmenlerin1 sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, 

muteber sayılarak hesaba katılan oy puslaları sayı
sını, 

4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy 
puslaları genel toplamını, 

5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslaları 
genel toplamını, 

6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve ba
ğımsız adaylardan her birinin aldığı oy miktarını gös
teren muteber oy puslaları sayısını, 

Tutanağa geçirir. 

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

31 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Siyasi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiti : 
Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler 

aşağıdaki şekilde tespit edilir : 

A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listele
rindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları 
milletvekillerinin sırasının tespitine esas olur. Ancak, 
32 nci madde gereğince partinin kazandığı milletve
killiği sayısı tespit edildikten sonra, her parti için ayrı 
ayrı olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunca örneği 
tespit edilecek cetvele, 

1. Adayların adları, her partinin aday listesinde
ki sıraya göre alt alta yazılır. 

2. Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nci 
madde gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı 
kadar milletvekili bu madde gereğince düzenlenen üs-
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tenin son sütununun başından itibaren sayılmak sure
tiyle seçilmiş sayılır. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilen
leri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde 
derhal ilan ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre 
ile il seçim kurulu kapısına astırır. 

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

33 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim Delillerinin Saklanması : 
Madde -37. — Hesaba katılan ve katılmayan ve 

itiraza uğramış olan oy puslaları, sayım ve döküm 
cetvelleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve 
seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süre ile, 
ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim 
kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim 
Kurulunun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
Komisyon adına kısaca söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, özür dilerim, bu 
maıddle 37 üzeninde mi söz lisıtliyorsunuz, yoksa sonda . 
Komisyon olarak mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sonda efen
dim. 

BAŞKAN — Daha bitirmedik de, bitirdiğimiz za
man söz takdim ederiz efendim. Yani, çerçeve madde 
var da o bakımdan rica ediyorum, teşekkür ederim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, yardımcı olmak için çerç'eve madde hakkın
da maruzatım var. 

BAŞKAN — Efendim, 37'yi bitirelim, çerçeve 
maddenin sonlarına geldik zaten. 

37 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok, 

37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak 
Kanun : 

Madde 41. — Bu kanunda özel bir hüküm bulun
mayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» un işbu kanuna 
aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

41 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim, 

Şimdi çerçeve 4 ncü madde... 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Çerçe

ve madde hakkında ufak bir maruzatım var; müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Tekinel. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL ((İstanbul) — Bu 

çerçeve 4 ncü maddede 11 nci ve 12 nci maddeleri çı
kartacağız. 37 nci maddenin de ilave edilmesi lazım, 
okunduktan sonra. 

BAŞKAN — 37 nci madde var efendim. Zaten 11 
ve 12'yi çıkarmış olarak okuyacağız tekrar. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Çer
çeve madde içerisinde 37 yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çerçeve madde 4'te 37 nci madde 
var efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Yok 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, madde 4; 87 nci say
fanın 2 nci sütununda; «25 .5 . 1961 tarihli ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun...» 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Özür 
dilerim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 

Efendim şimdi çerçeve 4 ncü maddeyi değişik şek
liyle okuyoruz : 

Madde 4. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun 10, 17, 23, 24, 27, 29, 
30, 31, 33, 37 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Çerçeve 5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — 1. 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun; 

a) 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla 
değiştirilen 48 nci, 

b) 61 nci, 
Maddeleri, 
2. 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 

Seçimi Kanununun; 
a)' 26 . 6 . 1973 tarihli ve 1733 sayılı Kanunla 

değiştirilen 25 ve 26 nci, 
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b) 28 nci, 
Maddeleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yo'k, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Köylüoğlu'na, şahsı adına lehte, tümü üze
rinde söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hepinize saygıla
rımı arz ederim. 

Demokrasi diyoruz, millet olarak demokrasiyi be-
nimisernişiz ve bir hayli mesafe de katetmişiz. Ama 
hepimiz arzu ediyoruz ki, demokrasi bütün kurallarıy
la memlekette uygulansın ve tatbik edilsin. Şimdi ka
bul edelim ki, daha yolun belki yarısındayız; arzu et
tiğimiz o demokrasinin bütün ilkeleriyle memleketi
mizde uygulandığını kimse iddia edemez. 

Bu kanun teklifiyle özel komisyon çok güzel ve 
iyi bir iş yapmıştır. Bu bakımdan partilere Ve özel 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel 

ilinde sulama suyuna yapılan zam ile akaryakıt sıkın

tısına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/465) 

komisyonda çalışan arkadaşlara huzurunuzda teşek
kür ederim. Bu anlayış içerisinde, bu partilerin, bu 
şekildeki özel komisyonlar yoluyla daha önseçimi, 
seçim sistemini, yaş meselesini, ya'bancı ülkelerdeki 
işçilerin oy meselesini halledecekleri inancındayım. 
Mademki maksadımız demokrasiye hizmettir, demok
rasiyi bütün kurallarıyla yerleştirmektir, ki bizden 
evvel bu yola başlayanların iyi ettikleri, doğru yolda 
oldukları ve iyi bir idare seçtikleri bugün etrafımızda 
cereyan eden devletlerdeki hadiseler muvacehesinde 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Demokrasi diyoruz, hür seçim, eşit seçim, dürüst 
seçim diyoruz. İşte buna gölge düşürecek bütün ak
saklıkların, noksanların giderilmesi hususunda geti
rilen bu teklifi huzurunuzda tekrar tebrik ediyorum 
ve Türk demokrasisi adına bu arkadaşlara, bütün 
partilere, bütün milletvekillerine, gösterdikleri gay
retten ötürü şükranlarımı arz ediyorum. 

Bu getirilen teklifin memleketimize, milletimize, 
partilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan di
lerim. Demokrasiye bugüne kadar hizmeti geçip gö
çenleri rahmetle anar, bundan sonra bu yolda hiz
met edeceklere de Allah'ın yardımcı olmasını di
lerim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Efendim, teklifin görüşmeleri Yüce Meclisimizce 

tamamlanmıştır. Tümü açık oya tabidir. O itibarla 
gelecek birleşimde açık oylarınıza sunulacaktır. 

Alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri
ni sırasıyla görüşmek için 1 1 . 4 . 1979 Çarşamba gü
nü saat 15.0O'te toplanılmak üzere birleşir™ kapatı
yorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma Saati : 19.46 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı soru önergemin Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından ce
vaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 1 1 . 2 . 1979 

İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Sorular : 

1. Sulama suyuna yapılmış olan yüzde beşyüze 
ulaşan zam, çiftçilerimizin ödeme gücünü aşmış gö
rünüyor. 

Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve bu uy
gulamanın kademeli şekilde yapılması düşünülüyor-
mu? 

2. Yaptığımız araştırmalara göre en çok akar
yakıt sıkıntısı çeken illerin başında İçel ili gelmekte
dir. 

Özellikle, makineli ziraatın yapıldığı ilimizde, üre
timi düşürmekte, pazarlamayı aksatmakta ve böyle
ce ciddi bir sorun yaratmaktadır. 

Halbuki ayni kuşak üzerinde bulunan Antalya'da 
bu sıkıntı görülmemektedir. 

İçel ili için bu uygulamanın sebebi nedir? 
3. Bu yıl sera naylonunun vaktinde sera üretici

lerinin eline geçmeyişi ve dağıtımındaki usulsüzlük
ler, büyük çapta dedikodulara ve haklı şikâyetlere yol 
açmıştır. 

Bir daha bu hatalara düşülmemesi için, önümüz
deki üretim mevs'imi bakımından, şimdiden alınmış 
veya alınacak ne gibi tedbir düşünülmektedir? 

TC 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053-2-5-1045 

Konu : İçel Milletvekili Sayın Süleyman 
Şimşek'in yazılı soru önergesi Hk. 

10 . 4 .1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 2 . 1979 gün ve 7/465-3063/18035 sayılı 
yazıları. 

içel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in su
lama ücretleri, akaryakıt ve sera örtüsü ile ilgili yazı
lı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in, Yazı
lı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru 1 : 
Sulama suyuna yapılmış olan yüzde beşyüze ula

şan zam, çiftçilerimizin ödeme gücünü aşmış görü
nüyor. 

Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi ve uygu
lamanın kademeli şekilde yapılması düşünülüyor mu? 

Cevap 1 : 
Sulama tesislerine yapılan yatırım ve yıllık işlet

me - bakım giderlerinin geri ödenmesi, işletme faali
yetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu gider
lerin geri ödenmesi konusunda, 6200 sayılı Yasanın 
23 ncü ila 32 nci maddelerinde gerekli hükümler bu
lunmaktadır. Nitekim 24 ncü madde sulama tesisleri
ne yatırım, 26 ncı madıdle yıllık işletme - bakımı gi
derlerinin yararlananlaroa geri ödeneceği hükmünü ge
tirmektedir. Buna uyulmadığı ve işletme - bakım gi
derlerine karşılık sulama ücretlerinde herhangi bir 
artırma yapılmadığı taktirde, işletme - bakım gider
lerinin büyük bir bölümünün Devletçe yatırım büt
çesinden karşılanması gerekmektedir. 

1978 yılında, çiftçinin ödeme g'ücü de dikkate alı
narak, Bakanlar Kurulu'nun 27 . 4 . 1978 gün ve 
7/15779 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan yıllık ta
rife, zam niteliğinde olmayıp, yatırım harcamaların
da kısıtlanımlaiya gidilmekisfain, işletme - balkım hizmet
lerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için yapı
lacak giderlerin, yasa gereğince, yararlananlardan ge
ri alınmasından ibarettir. 

Sulamadan yararlananlardan sulama ücretinin 
alınması, köylü sulama arklarına, Devlet Su İşlerine 
ait tesislerden, yıllık sözleşmelerle su verilmesinden 
ileri gelmektedir ve yasaldır. 

Soru 2 : 
Yaptığımız araştırmalara göre en çok akaryakıt 

sıkıntısı çeken illerin başında İçel İli gelmektedir. 

Özellikle makineli ziraatın yapıldığı ilimizde, üre
timi düşürmekte, pazarlamayı aksatmakta ve böyle
ce ciddi bir sıorun yaratmaktadır. 

Halbuki aynı kuşak üzerinde bulunan Antalya'da 
bu sıkıntı görülmemektedir. 

İçel İli için bu uygulamanın sebebi nedir? 
Cevap 2 : 
Dünyayı saran petrol bunalımı ve ülkemizin için

de bulunduğu döviz darboğazı nedeniyle yeterince 
yapılamayan petrol ithalatı, yurdumuzda yaygın bir 
akaryakıt sıkıntısına yol açmıştır. 

Ancak olanaklarımız oranında gerçekleştirilen 
akaryakıt ithali, duyulan bunalımın en aşağı düzeye 
düşürülmesi için yapılan eşit bir dağıtım biçimiyle 
tüm illerimize yansıtılmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca İçel ilindeki akaryakıt sıkıntısının, Antalya 
İli için de varit olduğu, Petrol Ofisi Genel Müdürlü
ğümüze intikal eden taleplerden anlaşılmaktadır. Bu 
itibarla, iki il arasında herhangi bir ayrıcalık yaratıl
ması gibi bir durum, kesinlikle söz konusu değildir. 
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Bunun dışında, mevcut sıkıntının, tarımsal çalış
malar yapılan bölgelerimizdeki etkinliğinin azaltıl
ması için de gerekli önlemler alınmaktadır. 

Soru 3 : 
Bu yıl sera naylonunun vaktinde sera üreticileri

nin eline geçmeyişi ve dağıtımdaki usulsüzlükler, bü
yük çapta dedikodulara Ve haklı şikâyetlere yol açmış
tır. 

Bir daha bu hatalara düşülmemesi için, önümüz
deki üretim mevsimi bakımından, şimdiden alınmış 
veya alınacak ne gibi tedbir düşünülmektedir? 

Cevap 3 : 
Ülkemizin içinde bulunduğu döviz darboğazı ne

deniyle, sera örtüsü hammadesinin sağlanmasında 
güçlüklerle karşılaşıldığı gerçektir. 

Ancak, 1978 yılında sınırlı olanaklarla üretilen 
ve ithal edilen sera örtüsü hammaddesinin doğrudan 
doğruya ihtiyaç sahibi çiftçilere ulaştırılması amacıyla 
çalışmalar yapılmış olup, Tarım Kredi Kooperatif

leri Merkez Birliği ve Köy - Koop Merkez Birlikleri 
aracılığı ile geniş ve etkili bîr uygulama gerçekleşti
rilmiştir. Bu uygulamadan alman olumlu sonuçların 
değerlendirilmesiyle 1979 yılındaki uygulamanın ge
nişletilmesi programlanmış bulunmaktadır. Kısaca: 

— Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının teknik düzeydeki 
bilgilerinden yararlanılarak 1979 yılı sera örtüsü ge
reksinmesi miktar ve dağılım olarak saptanmıştır. 

— Gerekli sera örtüsü hammeddesinin işlenerek 
çiftçiye ulaştırılması Bakanlığımızın uygun görüşü ve 
ilgili kooperatifler aracılığı ile gerçekleştirilecektir. 

Böylece, 1979 yılı için talep edilen sera örtüsü ham
maddesinin sağlanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılma
sı programlanmış olup, bu konuda herhangi bir sı
kıntı söz konusu olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

..<... )>m<i 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2. — Meclis Araştırması önergeleri. 
3. — Genel Görüşme önergeleri. 
4. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

2. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme, (t 1/36) 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarını 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 

ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/38) 

5. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını -uygulamayarak 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddisıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/48) 

6. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türle Standartları EnstitüsiHüde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğ
nediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/49) 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/50) 

8. — İçel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; 
Anayasa ve yasalara aykırı harekeit ettiği iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/51) 

9. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 
arkadaşının; Hükümetin bir kısım memurları tasfiye 
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11/52) 



10. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 9 arkadaşının; «Ekonomiyi Kurtarma Planı» 
adı altında plan, program ve yasa dışı uygulamalarla 
vatandaşın yaşama şartlarını ağırlaştırdığı, istifçiliğe 
ve karaborsacılığa imkân verdiği iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Genso
ru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/53) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

5. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 

Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma-
sına ilişkin önergesi. (8/11) 



14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis -Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul
duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu ko
nunda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca- bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi, (8/14) 



30. — Muğla Milletvekili' Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Balkanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın ateğerimdlirilmasiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasamın 88 ndi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

32. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edlilmeslinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına iişık'in önergesi, 
(10/54) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 ncıi, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

34. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

35. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artviu Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurâğa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 



16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığımda görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet 'Balkanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Süvas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin: dış pöld'tikıaısjınıa ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — istanbul Miletvekii İhsan Toksan'nın, 
Ağın Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) •(*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK%ı yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü SOTÎU önergesi. (6/62) 

21. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başjkianı Mc. Namara'nın ziyare
tine (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — 'Diyanbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektrornekanik Sanayi Anonim Şirketine 
iMşkiın işletmeler Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/64) ^ 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
m, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Balkanından sözlü so
ru öneılgesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TürMye - Nato iişkiferi ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
HÜküirnet üyelerinin dış seyahatlarma ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

N28. — Maialtya MiletvekiM Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gü'bre Komplekslinin ihalesine iliş
iklin Saınaıyi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigorttasııyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 
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30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Talbii 
Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş' 
çilerin kıdem tazmıinaitlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kubrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından «özlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — izmir Milletvekilli Erol H. Yeşllpmar'ın, 
1 Mayıs gösterilerinle ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milıletveltoili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözllü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id-< 
diaflarma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının Özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk dersleriniin kaldırılacağı 
iddialarınla ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
su önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
'başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözllü soru önergesi. (6/85) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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4$. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, J 

YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id-
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47 — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) I 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) I 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev-» 
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) j 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — Istabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65 — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



68. —• Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlak 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. _ Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. -c Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

76. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 .xl . 1978 ile 1 , 7 . 1978 tarihleri arasında yapı

lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden

ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 s 1 ... 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 .'1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — • Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul ti Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/İ24) 

97. _ İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — îstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

10|4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

105. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/127) 

106. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, 
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/184) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

108. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi, (6/186) (*) 

109. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alman bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

110. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

111. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan nözlü 
soru önergesi. (6/139) 

112. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi, (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20Û) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



123. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

126. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

127. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

128. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

129. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

130. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

131. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokuUardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

134. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

136. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

138. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

139. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

140. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine- yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz 
lü soru önergesi. (6/168) 

141. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/175) 

143. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

144. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

145. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

146. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

147. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

148. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edliltftiği yöhın'dalki iddia
lara ilişkin Mi'Hi Eğitim Bakan undan sözlü soru öner^ 
gesi. (6/179) 

150. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü sonu önergesi. (6/18Û) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonikaralhisar Milli Eğitimi Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişiklin Milli Eğtüm Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/lfcl) 

152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An-
Hiafflya salhMerindekli turistik tesislere üitşikikı Turizm ve 
Tanıtma Balkanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

153. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile 'ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtana Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman esSkİ Bakanı Horst Ehmke'nfin ziyaıiötine iliş
kin Bajşjbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek Mdirierİınin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
iMşkin Yerel Yönetim Bakanından sözillü. soru öner
gesi. (6/190D 

156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si-
yasti faaliyet gösteren derneklere üşkin içişleri Ba
lkanımdan 'sözlü soru önergesi. (6/191) 

157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işÇilarıimlize üşkün Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönet&m Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
raun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişiktin Başbakan-» 
dan sözlü soru önergesi (6/236) (*) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konsiervatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

161. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü-
rütaesıine ilişiklin îçişlleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

162. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişlkin Milim Eğitim, Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) (*) 

163. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitüm Ensıtütüsündeki sınavların engel-
Üenjdıiği iddiasına ilişkin Milli Eğittim Bakanından söz
lü ısoru önergesi. (6/238) (*) 

164. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil-> 
li Eğiıtüm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
•Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

166. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nm, 
Tokat - Zie ilçesinde görevi. öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Mili Eğ'iltm Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

167. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak sSilahlara ilişkin içişleri Baklanından söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

168. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
ıBoz'un, Ürgüp ilçesindeki naşihaş ekimline ilişlkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın Kahramanmaraş olaylarından sonra yan 
kalaman slanıklana Şişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

170. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapman öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğübiım Balkanımdan sözlü soru önergesi. (6/204) 

171. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilüşlkıin Enerji ve 
Tabii Kaynak'lar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/20S) 

172. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin içişleri Balkanından sözlü so
ru önergesi. (6/2016) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün ilerde uygulan
masına lilişlkjin (Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

174. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişiklin içişleri Balkanından sözlü soru öner-ı 
gesi., (6/243) (*) 

175. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res« 
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

176. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına 'ilişkin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/245) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



178. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

179. _ Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

180. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'm, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

181. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'm, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

182. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

183. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

184. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/221) 

185. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

188. —Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

189. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

190. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

191. - - Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Gazi Eğitim Enstitüsündcki bazı öğretmenlere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/247) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

193. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

194. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

195. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
1. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair Ka

nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

2. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hak
kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma 
tarihi : 3 .1 . 1979) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1978) 

4. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 .3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21' 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1978) 

6. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Oilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
(Dağıtma tarihi : 14,2,1978) 



7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi : 1 4 . 2 . 1978) 

8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1978) 

9. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

10. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Adana üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
v© geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 2 8 . 2 . 1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red

dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 
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21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1978) 

23. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24.4.1978) 

24. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

25. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman 
Özel'in Özel Affına Dair Kanun Teklifinin Millet 
Meclisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen 
metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
767) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 .1978) 

26. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 
Aııkan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

27. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 .4 . 1978) 

28. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı : 
97) (Dağıtma tarihi : 10 .5 . 1978) 

29. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
'.'> nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1978) 

30. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29.2.1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18.5.1978) 

3 İ. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18.5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 .3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ye 25.9.1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7.6.1978) 
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34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 .1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (i/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'm, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15.6.1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22. 6 .1978) 

44. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6,1978) 

45. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında Kanun 
Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'ntn, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/33Ö) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

48. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 .1978) 

49. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27.6.1978) 

50. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 144) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

51. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

52. — 11.5.1976 tarihli ve 1995 sayılı istanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20,9,1978) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, '1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 



53. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Âda-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1978) 

54. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 3 3'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 v 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 , 1978) 

X 55. — Jandarma Genel Komutanlığını yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S, Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

56. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 57. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/40ıl) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

59. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır

lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

61. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
iai,1979) 

62. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Flitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seı^tosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S, Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

63. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 ~.1979) 

64. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İsportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

X 65. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1979) 

X 66. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI nci Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül-
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kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 67. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. 
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979) 

X 68. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 

2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125/2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

69. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yık Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu

nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

71. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/676) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

72. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanunu Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/692) 
(S. Sayısı : 287) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

73. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Aynı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 saydı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 nci Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/675) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 

74. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1979) 

X 75. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979) 

76. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324.) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 



77., — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonlan 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

78. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618 
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesine ilişkin 
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528) 
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

79. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. 
.Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979) 

80. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 
arkadaşının, Organ Nakli (Transplantasyon) Yasa Tek
lifli ve Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ile İstan
bul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Bankası 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifli ve Adalet ve Sağlık 
ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/658, 2/621) 
(S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 26. 3 .1979) 

81. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, 
İstanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi 
Cumalıoğlu, Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Tur
han Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 26.4.1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerin Kaldırılması ve Buna 
Beş Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 25.5.1961 
tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Mil-
ldtveMli İsmail Hakkı Tekinerin 25.5.1961 tarihli ve 
306 numaralı MiH'etvekil Seçimi Kanununun 37 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları. (2/707, 
2/717) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

82. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 
29 . 3 .1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

(Millet Meclisi 76 nci Birleşim) 





Dönem =5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 331 
Toplantı : 2 

C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekilleri 
İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi Cumalıoğlu, Turan Kocal, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 Arkadaşının, 2 6 . 4 . 1961 
Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Maddelerin Kaldırılması ve Buna Beş Geçici Madde Ek
lenmesi; 2 4 . 5 . 1 9 6 1 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu 
Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı 
Tekinel'in 2 5 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 Numaralı Milletvekili Se
çimi Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları. (2/707, 

2 /717) 

5.3. 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve buna 5 geçici madde eklenmesi; 
24 , 5 . 1961 Tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

C, S. Artvin Üyesi İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Recai Kocaman İsmail Hakkı Tekinel Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul Milletvekili Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal Turhan Feyzioğlu Tarhan Erdem 

Yozgat Milletvekili Konya Milletvekili Adana Milletvekili 
Ö. Lütfi Erzurumluoğlu Şener Battal Cevdet Akçalı 

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak 

C. S. Van Üyesi 
Ferid Melen 
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GENEL1 GEREKÇE 

Demokratik rejimin işleyişi hür seçimlere dayanır. 
Demokrasi, ancak hür, eşit, dürüst seçimlerin yapıldığı bir ülkede bulunabilir. Seçim serbestliğinin, eşitliği

nin, ve dürüstlüğünün zedelendiği veya yok olduğu ülkelerde, rejimin adı ve dış görüntüsü ne olursa olsun de
mokrasiden bahsedilemez. 

Bir ülkede demokratik rejimin «fiilen» var olup olmaması, sağlıklı şekilde işleyip işlememesi, en başta se
çim yasalarına ve bu yasaların uygulamalarına göre değer kazanması nedeniyle bir çok siyaset bilimcisi seçim 
yasalarını Anayasalar kadar önemli saymışlardır. 

Gerçekten seçimlerin dürüstlüğü ve güvenliği ile ilgili yasa metinlerinin içinde teknik teferruat gibi görü
nen bazı hükümler, ülkenin, milletin ve demokratik rejimin !kaderi üzerinde analilkeler kadar etkili olabil
mektedir.; 

Demokratik rejimi vazgeçilmez bir yol olarak seçmiş bulunan Türk Milleti, yeryüzünde, hür seçimle kurul
muş bir parlamentoya sahip olan ve iktidarların millet oylarıyla değişmesine imkân veren az sayıdaki hür 
milletlerden biridir. 

Programlarında ve başka konularda, aralarındaki görüş ayrılıkları ne olursa olsun, Anayasamızın hür de-
mokraitik rejimin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiği siyasi partiler seçimlerin serbestlik, eşitlik, dü
rüstlük ve güven içerisinde yapılmasını ve milli iradenin göiğesiz bir şekilde tecelli etmesini sağlayacak düzen
lemeleri gerçekleştirme hususunda, ortak bir ilgi ve heyecan duymak, uyumlu bir işbirliği kurmak zorundadır
lar. 

Vüce Meclise ortak bir teklif şeklinde sunulan ilişik metin, işte böyle bir ortak amacın, verimli işbirliğinin 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun, 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu üzerinde Partilerarası Özel Ko
misyonda CHP, AP, MSP MHP ve CGP temsilcilerinin katılması ile yapılan çalışmalar sonunda, bu kanun
larda yapılması gerekli görülen değişikliklerle ilgili olarak hazırlanan teklif metni üzerinde tam bir görüş 
birliğine varılmıştır. 

Hür ve demokratik seçimlerin, Anayasadaki eşitlik ve serbestlik ilkelerine gölge düşürülmeden, en dürüst 
şekilde yapılmasını amaçlayan bu değişiklik teklifinin toplantılarına katılan bütün partilerin ittifakı ile ha
zırlanmış olması Türk Demokrasisi hesabına kıvanç verici bir olaydır. 

Teklifin hazırlanması sırasında, partilerin temsilcileri kendi partilerinin dilek ve görüşlerini getirmişler; 
Özel Komisyonda varılan sonuçlardan da, parti yöneticilerini devamlı olarak haberdar etmek suretiyle, par
tilerinin bilgisi ve muvafakati ile müzakereyi sonuçlandırmışlardır. Üzerinde teknik çalışmaların devam ettiği 
öteki konularda da, aynı yaklaşım hakimdir. 

Millet Meclisi Başkanının başkanlığında ve Başkanın çalışmalara katılma imkânı bulamadığı zamanlar
da Partilerarası Özel Komisyon Üyelerinin münavetoe ile başkanlık yaptıkları toplantılarda seçim konusu 
ile ilgili Devlet kuruluşlarının, uzmanların bilgi ve görüşlerinden de yararlanılmıştır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçim kanunları uygulamasında karşılaştığı başlıca güçlükler ve uygulamalar
dan çıkarılan sonuçlar gözönünde tutularak bu değişiklik teklifi hazırlanmıştır. 

Seçmen kütükleri ite ilgili şikâyetler, özellikle son seçimlerde önemli boyutlara ulaşmıştır. Mükerrer ka
yıtlar mükerrer seçmen kartı dağıtımı, kütüklere yazılmayan ve oy veremeyen seçmenler, yer yer istatistik 
verilerle ve/yapılantesbitlerle bağdaşması mümkün;-olmayan, seçmen sayısı artışları, Yüksek Seçim Kurulu
nun bile uyarılar yapmasına yol açan ciddi sprunlar halini almıştır. Bu alanda çok ciddi ve köklü bir düzen
lemenin, hem de hiç zaman kaybedilmeden acil olarak yapılması zorunlu hale gelmıiştür. 

Kanun teklifimiz, bu alanda» çağdaş-tekniğin en son yöntemlerinden yararlanma imkânını sağlayan, yazım, 
denetleme ve kayıt hatalarım'-asgariye indirmeyi amaçlayan, mükerrer yazım ve mükerrer oy kullanma ihti
mallerini bertaraf eden, başkası yerine oy kullanma yollarını kapatan, seçimlerden önce ve sonra; daha et
kili bir denetlemeyi mümkün kılan, önemli ve köklü değişiklikler getirmektedir. 

Seçim işlerinde ilk defa uygulanmasının kararlaştırılması nedeniyle bilgi işlem tekniklerinden yararlan-
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ma ile ilgili düzenlemeler farklı bir önem kazanmıştır. İncelemede kolaylık olur düşüncesiyle bu konuya ait 
genel gerekçenin seçmen kütüğünün düzenlemesine ilişkin maddelerden önce yazılması uygun görülmüştür. 

Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları, sandık kurulları ile ilgili hükümler, Anayasadaki ilke
lere bağlı kalınmak suretiyle, seçimlerin en iyi ve en dürüst şekilde yönetilmesine imkân verecek tarzda, 
görüş birliği içinde yeniden düzenlenmiştir. 

Siyasi partilerin seçimlere katılmaları ile ilgili hükümlerin düzenlenmesinde, son yapılan milletvekili ve
ya Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde, «kendi listesinden» yasama meclislerinden birine üye seçtirebilen ve 
böylece millet iradesinin bir bölümünü temsil etmeğe layık olduğu hür seçimlerle sabit olmuş partiler ile; 
hiç seçime katılmamış veya katıldığı halde TBMM 'de temsil edilmeye hak kazanamamış siyasi partiler 
arasında bir fark gözetilmesi doğal görülmüştür. Hür seçimlerle millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosun
da temsil edilmeğe hak kazanmış, millet iradesinin sınırlı da olsa bir bölümünü kendi listesinden üye seç
tirmek suretiyle temsil hakkını elde etmiş bir siyasi partinin seçimlere katılması ne kadar doğal ise, hiç se
çime katılmamış veya katıldığı halde Cumhuriyet Senatosuna veya Millet Meclisine «kendi listesinden»! üye 
»eçtirememiş partilerin seçimlere katılmaları için, ilk genel kongrelerini yapmış olmak, belli sayıda il ve il
çede teşkilat kurmuş bulunmak gibi şartların aranması da o kadar doğaldır. Bu konuda, mevcut kanundaki 
15 il (ve bu illerin ilçelerinde) teşkilat kurmuş olma kaydı yerine, illerin toplam sayısının zamanla değişe
bileceği de düşünülerek, «illerin üçte birinde, ilçeleri ile birlikte teşkilat kurmuş olma» şartının aranması 
uygun görülmüştür. Aday gösterilmesi zorunlu olan illerin asgari sayısı da yine üçte bir olarak belirlenmiş
tir. 

Başka bir partinin listesinden seçildikten sonra o partiden istifa ederek yeni bir partiye katılma halleri, 
Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Meclisinde temsil edilme şartının yerine gelmesi bakımından gözönün-
de tutulmayacaktır. Bu nedenle, «kendi listesinden üye seçtirme» ibaresi teklife dercedilmiştir. 

ilçe seçim kurullarının ve sandık kurullarının teşkilinde de, o ilçede daha önce yapılan seçimlerde en çok 
oy almış siyasi partilerin kurallarda mutlaka temsil edilmesine imkan veren bir usul getirilmiştir. Getirilen 
bu yeniliğin seçimlerin güven içinde yapılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Kura tesadüfleriyle, 
o ilçede en büyük önemi taşıyan partilerin kurullarda temsil edilmemesi, hem kurulların teşkilinde güçlükle
re ve gecikmelere yol açmakta hem de adaletsiz sonuçlar doğurmakta idi. 

Seçimlerle ilgili haklı ve önemli itirazların etkili şekilde yapılabilmesini sağlayacak ve bu alanda yıllar-
danberi edinilen tecrübelerin ortaya çıkardığı aksaklıkları düzeltecek düzenlemeler de yapılmış, bazı itiraz
ların millet iradesine ters sonuçlar ortaya çıkarmasını Önleyecek değişiklikler getirilmiştir. 

Seçim suçları ve cezalarla ilgili bölümlere işlerlik ve müessiriyet kazandırılmış, milli iradenin hür ve dü
rüst şekilde belirmesine engel olabilecek her türlü seçim suçlarını daha etkili şekilde kovuşturup cezalan
dırmayı mümkün kılan değişiklikler getirilmiştir. 

Bu kanun teklifiyle bütün çağdaş medeni ülkelerde olduğu gibi Anayasamızdaki temel ilkelere uygun ola
rak seçimlerde televizyondan yararlanılması imkan dahiline getirilmiştir. 

Ayrıca 25 . 5 . 1961 tarihli 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanunu ile 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununda 298 sayılı Yasada yapılan değişikliklerin tabii bir sonucu olarak ve tecrübelerin 
gerekli kıldığı bazı değişiklikler yapılmış ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

298 SAYILI KANUNDA DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN DEĞİŞİKLİK GEREKÇELERİ 

Madde : T 
Bu maddede yapılan değişiklik (Cumhuriyet Meclisi) deyimi yerine (Cumhuriyet Senatosu) deyiminin ya

zılması ve (belediye başkanları) kelimelerinin ilavesinden ibarettir. 
26.4.1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun Ku

rucu Meclisçe hazırlanan Anayasa taslağındaki deyimlere uygun olarak kaleme alınmış, bu Kanundan sonra 
yürürlüğe giren 9.7.1961 günlü 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında. Cumhuriyet Meclisi ismi 
Cumhuriyet Senatosu olarak değiştirilmek suretiyle kabul edildiğinden Cumhuriyet Meclisi deyimi yerine 
Cumhuriyet Senatosu deyiminin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 
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Diğer taraftan 298 sayılı Yasanın kabul tarihinde yürürlükte bulunan Belediye Seçimlerine ait Yasada bele
diye başkanları, belediye meclisi üyeleri arasından seçilirken bilahara yapılan değişiklikle belediye başkan
larının belediye meclis üyelerinden ayrı olarak seçilmesi kabul edildiğinden, kanunun uygulanacağı seçimler 
başlığını taşıyan bu maddeye belediye başkanları seçimi de ithal edilmiştir. 

Madde : 5 
Bu maddede esas itibariyle bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayıları hakkında herhangi bir 

değişiklik yapılmamış, ancak, birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muh
tarlıklar (seçim bölgelerinde) seçmenlerin kolayca oy vermelerini sağlamak amacıyla asgari her sandıkta 300 
seçmenin varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak ilçe seçim kurullarına 
gereken sayıda sandık bölgesine ayırabilme imkânı verilmiştir. 

Madde : 9 
Maddeye eklenen ikinci fıkra ile seçimlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Anayasanın 75 nci mad

desinden kaynaklanan ve 298 sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde bulunan seçim kurullarına ait yetkilerin kamu 
görevlilerine taalluk eden görev ve mecburiyetlerin genel hüküm olarak bu maddede düzenlenmesi uygun 
görülmüştür. 

Madde : 10 
10 ncu maddeye 14.7.1965 tarih ve 656 sayılı Kanunla eklenen ek fıkra açıklığa kavuşturulmuş ve 

madde bütünleştirilmiştir. 
Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde kurulması öngörülen birden fazla ilçe seçim ku

rulunun teşkilinde yer itibariyle ayırım yapılması hususu açıklığa kavuşturulmuş ve birden fazla ilçe seçim 
kurulu teşkil edilen ilçelerde yapılacak seçimlerin mahiyetine göre birleştirilmesi mümkün olan işlerin ilçenin 
bütününü veya bir kısmını kapsamak üzere görev itibariyle ayırımının Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan 
edeceği ilke kararları ile yapılmasının hizmetin icabına uygun olacağı düşünülmüştür. 

Diğer taraftan yürürlükte bulunan 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin her ilçede 
ancak bir ilçe yönetim kurulunun faaliyet göstermesi mümkündür. Nüfusu 200.000'i aşan ve milyonlara va
ran ilçelerde 5 ila 11 üyeden oluşan siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarının diğer ilçelere nazaran yasal amaç
larına uygun ve özellikle seçim çalışmalarına paralel faaliyet göstermelerindeki güçlükler açıktır. 

Bu gibi yerlerde ilke olarak teşkil edilen ilçe seçim kurulları sayısına paralel ve ilçe seçim kurullarının 
yer itibariyle faaliyet alanlarını kapsayan sınır ayırımları içerisinde birden fazla ilçe yönetim kurulunun teş
kili imkânının siyasi partilere verilmesi kabul edilmiş, yasalarda yer alan benzer hususlar arasında irtibatın 
sağlanmasında faydalı olur düşüncesiyle bu madde gerekçesinde, sadece konuya işaret edilerek; ilçe seçim 
kurullarına paralel olarak siyasi partilere ait olmak üzere ilçe yönetim kurulları teşkili hususundaki düzenle
menin 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yapılması uygun görülmüştür. 

Madde : 11 ve 12 
Teklifin 11 ve 12 nci maddesinde yapılan değişikliklerin gerekçeleri müşterektir. Anayasa hükümlerine 

uygun olarak tatbikatta Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin tümünün 4 yılda bir değişmesinin ortaya çıkardığı 
mahzurları bertaraf etmek, çalışma usullerini açıklığa kavuşturmak amacıyla 11 ve 12 nci maddeler yeniden 
ayrı ayrı düzenlenmiş ve maddelerin bu yeni tanzim şekline göre Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş ve işle
yişine intibakı temin için kanuna yeni bir geçici madde ilave edilmiştir. 

Madde r 14 
Tatbikatta görülen aksaklıkların giderilmesini, tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını ve Anayasamızın 

75 nci maddesinde yer alan hükümlerin amacına uygun olarak tatbikini sağlamak, seçimleri yönetmek ve de
netlemekle görevli yargı organlarının tatbikattan aldıkları sonuçlara göre konu ile ilgili isteklerini yerine ge
tirmek ve şikâyetlerini bertaraf etmek amacıyla hazırlanan bu Kanun Teklifi ile yürürlükte bulunan yasalar
da çeşitli değişiklikler ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. 

Özetle, 298 sayılı Yasanın 28 ve müteakip maddelerinde esasları yazılı (seçmen kütüğünün daimiliği) il
kesinden vazgeçilerek yürürlükte bulunan bu Yasanın 28 ve müteakip maddelerine göre tanzim edilip denet-
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lenen halen geçerli daimi seçmen kütüklerinin giderek tümünün iptal edilmesi, yerine seçmen kütüğünün her 
dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi ve sürekli olarak bilgi toplama yolu ile 
güncelleştirilmesi ve bu işlemlerin yapılmasında bilgi işlem tekniklerinden yararlanılması suretiyle yeniden 
merkezi seçmen kütüğü yapımının benimsenmesi ve bu amaçla Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Anka
ra'da bir (Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü) ve ilçelerde (Seçmen Kütüğü Bürolarının) kurulması, ilçe ve 
il seçim kurullarının devamlı kurullar haline getirilmesi ve bu sebeple kuruluş ve işleyişlerinin yeniden düzen
lenmesi, birleşik oy pusulalarının tanzim şeklinin değiştirilmesi, bağımsız adayların isimlerine birleşik oy pusu
lalarında yer verilmesi ve birleşik oy pusulaları ile yapılacak seçimlerde zarf usulünün kaldırılması, oy ver
mede kullanılan seçmen kartlarının kaldırılması ve nüfus kâğıdı ve benzeri resmi belgeler ibraz edilerek oy 
kullanma usulünün kimlik tespiti açısından değiştirilmesi ve oyunu kullanan seçmenin birden fazla oy kullan
masını önlemek amacıyla belli yerine özel boya ile işaret konulması, siyasi partilerin seçimlere katılma şart
larında değişiklik yapılması gibi başlıca nedenlerle öngörülen değişiklikler ve yeni düzenlemeler Yüksek Se
çim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen 14 ncü maddesinde de değişiklikler yapmak zorunluluğunu 
ortaya koymuş ve madde bu irtibatlara göre yeniden düzenlenmiştir* 

Madde : 15 
Bu maddede yapılan değişiklikle; seçmen kütüğü tanziminde yapılan sistem değişikliği, il ve ilçe seçim ku

rullarının devamlı olarak çalışmalarını gerekli kıldığından il ve ilçe seçim kurullarının seçim dönemleri ba
şında kurulup faaliyete geçmeleri esası terkedilerek bu kurulların sürekli çalışması kuralı getirilmiş; kuruluş 
biçimi aynen muhafaza edilmekle birlikte iki yılda bir yenilenmesi esası öngörülmüştür. 

Madde : 17 
Bu maddede yapılan değişiklikle; seçim dönemlerinde ve seçim dönemlerinin dışında il ve ilçe seçim ku

rullarında hangi partilerin temsilci bulundurabileceği konusu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde : 18 
Bu maddede yapılan değişiklikle; ilçe seçim kurullarının seçim dönemleri başında kurulup faaliyete geç

mesi ve seçim sonuçları alındıktan sonra faaliyetlerini tatil etmesi esası terkedilerek, 15 nci madde gerekçe
sinde izah edilen sebepler nedeniyle bu kurulların sürekli çalışması ve iki yılda bir yenilenmesi kuralı ge
tirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle ayrıca, bu kurulda görev yapan asıl üyelerin her birinin yedeği ile birlikte belirlenmesi 
ve bir asıl üyenin katılamadığı toplantıya öncelikle o üyenin yedeğinin çağırılması öngörülmüştür. 

Madde : 19 
Bu maddede yapılan değişiklikle, ilçe seçim kurullarının, hâkim başkanlığında, 4'ü siyasi partilerden 2'si 

memurlardan alınacak üyelerden oluşan kuruluş biçimi ve sayısı aynen muhafaza edilmekte birlikte siyasi par
tilerden alınacak üyelikler için, söz konusu ilçede son genel milletvekili seçimlerinde seçmen yurttaşların or
taya koydukları tercihler esas tutularak, objektif kıstaslara dayalı ve uygulamada ciddiyet ve kolaylık sağ
layacak yeni bir düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca bu kurulların diğer üyelerinin kamu hizmeti sektörlerindeki eşitlik, tarafsızlık, kıdem ve o ilçedeki 
çalışma süresi esasları dairesinde ilçe merkezinde görev yapan Devlet memurlarından ad çekme yoluyla tespit 
edilmesi esası getirilmiştir, 

Madde : 21 
Bu maddede yapılan değişiklikle halen 5 olan sandık kurulları üye sayısı 7'ye çıkartılmıştır^ 

Madde : 22 
Bu maddede yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanlarının nitelikleri belirtilmiş ve 648 sayılı Siyasi 

Partiler Kanununa göre bu partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarlarının görev yaptıkları köyler
de sandık başkanı olamayacakları ve sandık başkanlarının tarafsızlığı tartışmalara yol açmayacak kimseler
den seçilmesi amacına yönelik kurallar getirilmiştir. 
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Madde : 23 

Bu maddede yapılan değişiklikle sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerinden beşer tanesinin teklifin 19 ncu 
maddesindeki esaslar dairesinde seçime katılan siyasi partilerden alınması benimsenmiş ve diğer bir asıl bir 
yedek üyeliği ihtiyar heyeti veya ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyelerinden alınmasına ilişkin eski hükümle! 
muhafaza edilmiş ve ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi üyeleriyle ihtiyacın karşılanamaması halinde sandık 
kurullarının bu nitelikteki asıl ve yedek üyesinin tespitinde uygulanacak usuller belirtilmiştir^ 

Madde : 24 
Bu maddede yapılan değişiklikle, sandık kurullarının her seçimin yapılış tarihine ve seçim çevresinin yerel 

özelliklerine göre değişik tarihlerde göreve başlatılması konusunda Yüksek Seçim Kuruluna takdir yetkisi ve* 
rilmiş ve bu kurulların görevlerinin sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe seçim kurullarına teslim edilinceye ka* 
dar devam etmesi esasları getirilmiştir. 

Madde : 26 
Bu maddeye eklenen fıkra ile, 648 saydı Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilere üye olamayacak 

kimselerin bu kurullarda üye, müşahit veya temsilci olarak siyasi partiler tarafından getirilemeyeceği esası 
getirilmiştir. 

28 - 47 NCt MADDELERE AİT GENEL GEREKÇE VE DÜŞÜNCELER 

Teklif 298 sayılı Yasamn 28 - 47 nci maddelerini tamamen değiştirmekte ve seçmen kütüklerinin düzen
lenmesinde, Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış bir tekniğin uygulanması kurallarını getirmektedir. İlk uygu
lamada karar verici organın, böyle bir çalışma için inisiyatif sahibi olması gerekli görüldüğünden, özellikle 
uygulama tekniğiyle ilgili kararlarda Yüksek Seçim Kuruluna gerekli hareket serbestliği verilmiştir. 

Gerekçenin bu kısmında; seçmen kütüğünün düzenlenmesinde bilgi işlem tekniklerinden yararlanma gerek
çeleri, bu tekniklerin genel tanımı ile bu tanımlardan ve gereklerden kaynaklanan kurallar ve görüşlere yer 
verilmektedir. Böylece kanun teklifinin amacı ve seçmen kütüğü kurulması çalışmasının özellikleri de açık* 
lanmış olmaktadır. 

I - BlLGİ İŞLEM : 
A) Tanımlar : 
Dilimize «Bilgi işlem» adıyla girmiş bulunan olgu, henüz açık ve belirgin, genel kabul görmüş Türkçe 

tanıma sahip bulunmamakta ve sadece bu yönü bile bazı haberleşme ve kavram sorunlarına neden olabilmek
tedir. 

Karar alma işlemi için bilgiye gerek bulunmaktadır. Bu bilginin ister bellekte bulunan eski bir bilgi ister 
yeni öğrenilmiş bir bilgi olsun, işlenmesi gerekmektedir. Bilgi işlemin tıp ya da her hangi bir mühendislik bi
limi gibi ayrı bir bilim dalı olduğu kabul edilmektedir. Bu bilim dalının ilgi alanları; bilgi kuramı, işlenmesi, 
kullanımı, düzeni, organizasyonu ve sistemidir. 

Temel kavram ve yöntemleri hemen her bilim dalında bulunduğundan bilgi işlem (İnfermatics) bilimi, 
diğer bilim dalları için bir tasarım (Teknik çizim) olarak görülmektedir. 

Bilgi ve bilgi işlemin değişik tanımları bulunmaktadır. «Bilgi», kendilerine özgü bir anlamı bulunan ve 
bir sinyal yardımıyla aktarılabilen bir «Veri» dizisidir. Bir başka tanıma göre «Bilgi», ham verilerin işlenerek 
aldıkları şekildir. «Veri» kaydedilmiş bir değer, «Bilgi» ise organize edilmiş bir veridir. Bu tanımlara göre, 
insanların hemen her türlü faaliyetleri, sonuç olarak bir bilgi işlem olayı veya sonucudur, 

B) Bilgi İşlemin İmkân, Yetenek ve Sınırları : 
Bilgisayar ve bilgi işlem birarada düşünülerek bilgi işlemin genel olarak olanakları, yetenekleri ve sınırla

rının topluca hatırlanması, bütünlüğün sağlanması için yararlı görülmüştür. 
1. Çok büyük hacımlarda bilgi miktarının; örneğin bir harf ya da sayı bir karakter olarak düşünülür

se, milyarlarca karakterin, karakterler arasındaki ilişkileri koruyarak bellekte ve istenilen zaman süresince 
saklanabilmesi, 
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2. Bellekte saklanan bilginin istenilen bölümüne, amnda sayılabilecek kadar kısa bir sürede ve genellik
le saniyenin kesirlerinde hızla erişim. Erişilen bilgilerin hesap işlemleri olarak ya da bir araya getirme, sıra
lama, ayırma, sayma, düzenleme vb... işlemlerini; çok büyük bir hız, doğruluk ve insan yeteneklerinin hatalı 
olarak olsa bile yapamayacağı karmaşıklıklarda işlenmesi. 

3. İstenilen bilgilerin gözle görülebilecek şekilde ekranda ya da çok yüksek hızlı yazıcılarda kısa sürede 
kâğıda dökülebilmesi. Bilgilerin mikro büyüklükteki hacımlarda saklanması ve bellekte her an kullanıma hazır 
tutulan bilgilere ait birim maliyetlerin bilgi hacmi a tarken azalması, 

4. Bilgisayarda kullanılacak bilgilerin hiç bir bilim dalı için sınırlanmamış olması ve ancak yaratıcı güç 
ile, kullanıcının sınırlı olmasıdır. İnsanların kavramsallaştırma yeteneklerinin gelişmesine, yukardaki olanak
ları sayesinde yardımcı olması, kullanılan kavramların amaca göre imal edilmesi, eski ve yeni kavramları bir 
araya getirerek bütünleştirirken yeni kullanım şekillerinin ortaya çıkması ve bu işlemin fiziki makine ve ekip
manda bir mühendislik değişikliğine gerek bırakmayacak türde olması. Teknoloji yardımıyla bilgisayara in
san unsurunun bilgi vermesi ya da insan aracılığının ortadan kalkması ve makineden makineye bilgi akta
rılabilmesi.. 

Diğer bilim dallarının geliştirdiği teknoloji ile gerek kavramların gerekse teknolojik araçların bağlantı 
sağlanmasında hiç bir engel bulunmaması. 

5. Yetenekleri ileri bir düzeyde bulunmasına karşın, bilgi işlemin bazı sınırlamaları bulunmaktadır. 
Bilindiği gibi bilgisayar makine olarak hata yapmaz olmasına ve sınırlı bir Öğrenme yeteneği bulunmasına 
karşın, kendi başına karar alamaz. Bilgi işlem ancak kararların doğruluğu kadar, doğru işler yapar ve ka
rar alma yapısı bulunmayan bir ortamda sadece mekanik faaliyetlerinden yararlanılabilir. 

6. Bilgi işlem kullanımı, sonuçta kullanıcıya ait olan analiz, düşünce, tasarım ve karar meselesidir. Bu 
konuda teknik bilgi (Know - How) satışı ya da yardımı bulunmamaktadır. 

II - SEÇMEN KÜTÜKLERİ İLE BİLGİ İŞLEM ARASINDAKİ İLİŞKİ : 
Teklifin kanunlaşması halinde, seçmen kütüklerinin bilgi işlem tekniklerinden yararlanılarak düzenlenmesi 

bir teknik merkezde gerçekleştirilecektir. Böylece bütün seçmenlere ait bilgi ve kayıtların; tamamen aynı stan
dart bilgi unsurları ve standart yöntemlerle elden geçmesi ve alınacak sonucun da standart olması sağlana
caktır. Bu yöntemle, ayrıca mekanik hataları tarama, otomatik olarak düzeltebilme ya da kontrolü için seç
men hakkındaki orijinal anket formuna inebilmek kolaylaşacak ve bütün bu düzen bir seçmen için gelecek 
yeni güncel bilgilerin o seçmene ait kayda eklenmesine olanak verecek şekilde gerçekleşecektir. 

Jir önceki bölümde sıralanan olanaklar sayesinde yirmi - yirmibeş milyon mertebesinde bir seçmen kit
lesine ait tam sayının bulunması; iller, ilçeler ve muhtarlıklar itibariyle gerçek durumun öğrenilmesi; bütün 
ülkeyi kapsayan veya her hangi bir düzeyde alfabetik fihrist elde edilmesi vb... gibi el ile hatalı bile olsa, 
yapılması mümkün olamayan işlemler saatle tarif edilebilecek sürelerde ve istenildiği kadar tekrarlanabilir şe
kilde yapılabilecektir. Sistemin kurulmasından sonra seçmen sayısının çok ya da az artması, bu işlemlerin 
yapılmasını hiç bir şekilde engellemeyecektir. 

Bütün çalışma süresince kullanılacak form ve yöntemlerin yaygın olarak yerleşmesi, geliştirilmesi ve bir 
kez elde edildikten sonra bilgi kapsamlarının kaybolmaz bir niteliğe sahip olması mümkün olacaktır. 

Elde edilecek olan sonuç; seçmen listelerinin standart, herkese ve belki bir kaç yerde asılacak şekilde 
açık, düzeltme ve değişikliklerin işlenmesine uygun yok edilmez nitelikte, güvenilir ve gerekirse orijinal 
belgeye inmeyi sağlayabilecek imkânı veren bir şekilde olmasıdır. 

III - GEREKÇELER : 
Seçmen kütüklerinden yakınmalar, önemi ve düzeltme arayışları bakımından genel ve tartışmasızdır. Daha 

çok uygulama tekniğinin doğal sonucu olari hatalar, eksiklikler, özellikle mükerrer yazım, mükerrer oy 
kullanma, seçmenlerin toplu olarak yazılmamış olması veya olmayan kişilerin kütüğe yazılmış olması... yo
lundaki iddialar, son seçimlerden sonra, seçim sonuçlarının tartışılması düzeyine varmıştır. Bu bölümde; 
seçmen kütüklerinin el ile (Manuel) yazım ve düzenlenmesinin mahzurlarıyla bilgi işlem tekniklerinin kul
lanılmasının yararları tekrarlanacaktır. 
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A) Kütüğün Elle Düzenlenmesinin Sınırlan ve Neden Olduğu Hatalar, Eksiklikler : 
Bu kısımda, seçmen kütüğünün el ile yazım ve düzenlenmesinin neden olduğu zararlar, hatalar; bu siste

min uygulanması sonucu doğan eksiklikler kısaca belirtilecektir. Böylece yukarda işaret edilen genel şikâ
yetlerin asıl kaynaklan hatırlatılmış olacaktır. 

1. Mükerrer kayıtların sistematik bir şekilde taranması, bulunması, mükerrer olduğunun doğrulanma
sı ve kayıttan düşülmesi işlemleri elle yapılamaz. 

2. Mükerrer oy kullanma halinde, aynı seçmenin birden fazla oy kullanıp kullanmadığının araştırılması 
ve sonuca ulaşılması, gerekli olduğu sürede ve miktarda yapılamaz. 

3. Bir seçmen hakkında daha sonra gelebilecek düzeltme, değişiklik, itiraz gibi bilgilerin kısa sürede 
kütüğe işlenmesine imkân verebilecek bir yönteme sahip olmaması. 

4. Çoğaltma sırasında daktilo yazan elemanların yapacağı, fark edilebilen veya fark edilemeyen hata
ların taranması ve düzeltilmesi işleminin kolaylıkla yapılamaması. 

5. Elde edilecek listelerin sınırlı sayıda çoğaltılabilmesi ve listeyi bozacak hatalar bulunması halinde 
tüm listeyi yeniden ve elle yazma zorunluğu. 

6. Yapılan hatalara bir tepki geldiği zaman ilk kayda inebilmenin hemen hemen olanaksız oluşu ve 
düzeltme yapılırsa bunun her belgeye işlenmeme ihtimalinin bulunuşu, 

7. Kayıtların hızlı erişim sağlayabilecek bir arşiv ve arama - bulmayı kolaylaştıracak kodlama siste
minden mahrum bulunması. 

8. îstatistiki bilgi elde edilemeyişi. 
9. Sistemin standartlığı, güncelliği, güvenilirliği, tekrarlanabilirliği ve başvuruda bulunulduğu zaman 

kısa sürede mutlaka bir cevap alınacağı konusunda bulunan tereddütler. 
B) Bilgi İşlemin Getireceği Yararlar : 
Seçmen kütüğünün bilgisayar yardımıyla düzenlenmesi halinde elle düzenleme yöntemlerine karşı sağla

yacağı bazı temel ve pratik avantajlar aşağıda sıralanmıştır, 
1. Yukarda (A) kısmında belirtilen bütün sınır ve hataların ortadan kalkması. 
2. Kâğıt üzerinden bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin daha kayıt sırasında önkontrolu ve yazım 

memurunun yapacağı bazı hataların düzeltilmesi. 
3. Her türlü sayım, istenilen özelliklere göre dizme, sıra numarası ve diğer bir numara veya alfabetik 

düzene göre sıralama. Tasnif işlemlerinin kısa sürede yapılabilmesi. 
4. İstenilen bölgedeki ya da istenilen özellikteki seçmenlerin çok kısa sürede alınabilmesi. 
5. Bütün seçmenlerin belirli bazı özelliklerinin insan unsuru araya girmeden otomatik olarak tara-

nabilmesi. 
6. Bilgilerin yok olmazlığı ve seçmenlerin muhtelif özelliklerine göre bellekte tutabilme, daha sonra 

gelebilecek güncelleştirme bilgileriyle seçmen hakkındaki değişikliklerin arşivini tutabilme. 
7. Yukardaki işlemlerin bir kısmının aynı anda birlikte bir grup seçmen için yapılabilmesi, hataların 

Çok kısa sürede tespit edilmesi yerinin bulunabilmesi ve gerekirse tekrarlanması. 
8. Hataların düzeltilmesi, başvuruların yanıtlanması, itiraz işlemlerinin hızlanması, seçmene hizmet götür

me faaliyetlerinde kullanılacak yararlı liste ve benzeri belgeleri kısa sürelerde hazırlayabilmek. 
9. Kişi hakkında alınan ilk bilgi kaydının çok düzenli bir arşivini yapabilme ve bu arşivdeki bilgiye, 

dakika mertebesinde zaman biriminde kolaylıkla erişme. 
10. Bilgileri kayıt ve güncelleştirme işleminin bir çok kez ayrı dokümanlara kaydı yerine bir tek kez ve 

kontrollü olarak kaydetme ve diğer yerlerde kaydın otomatik olarak sağlanabilmesi. 
11. Kâğıt üzerine dökülen tüm bilgilerin idari kullanımda kolaylık sağlayıcı büyüklük, biçim, renk, kop

ya sayısı ve istenilen yerde elde edilebilmesi. 
12. Yasa değişiklikleri gibi tüm seçmen kitlesinde değişiklik yapılması gereken işlemlerin, daha önceki 

düzenlemeleri bozmadan ve kişi hakkındaki kayıtları değiştirmeden yeniden ve otomatik olarak düzenleme. 
13. Bilgilerin tam bir gizlilik ve mahremiyetinin sağlanması, hangi bilgilerin kimlerin alabileceğini tes

pit etme, hangi kişi ve kuruluşlara hangi bilgilerin verildiğini derhal bulabilme. 
14. Diğer seçimlerde ve sonraki seçimlerde insan gücü gereken faaliyetlerin giderek standartlaşması ve 

azaltılmasını sağlamak, geliştirme imkânına sahip olabilmek. 
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15. Yangın, sabotaj ve tabii afet gibi olaylara karşı seçmen kütüklerinin yüzde yüz güvenliğini sağlamak. 
IV - SİSTEMİN GEREKTİRDİĞİ İLKELER : 
Seçmen kütüğünün kurulması ve güncelleştirilmesi ile ilgili maddeler düzenlenirken sistemin gerektirdiği 

bazı çalışma ilkelerinin geçerliği ve bunların çalışmalarda gözönünde tutulacağı varsayılmıştır. Bu düşüncele
rin; doğrudan doğruya bir gerekçe mahiyetinde olmamakla birlikte, gerekçeye eklenmesi, maddelerin yazıl
masında yaklaşım ve kaynak olmaları bakımından gerekli görülmüştür. 

A) Değişkenler : 
Çalışma ilkelerini ve çalışma ilkeleri düşünülerek tasarlanan örgütü etkileyebilecek bazı değişkenlerin 

bulunması normaldir. Bu değişkenlerin tespiti ve niteliklerinin araştırılması, teklif kanunlaştıktan sonra ve 
bütün çalışma süresince devam edecek bir araştırma konusudur. 

Seçmen kütüğünün düzenlenmesi çalışmalarım olumlu ya da olumsuz etkileyecek, kontrol edilebilir veya 
edilemez değişkenlerin, çalışmaları ne şekilde ve ne oranda etkileyeceğinin, başlangıçtan itibaren analizi 
ve izlenmesi her halde gereklidir. 

B) Genel Çalışma tikeleri : 
Çalışma ilkelerinin tespit edilmesi, gerekçenin bu bölümündeki pek çok konu gibi kendi içinde bir 

araştırma konusu olabilecek kadar geniş, önemli ve ayrıntılıdır. Bu kısımda sadece birinci sırayı alabilecek 
genel ilkelere işaret etmekle yetinilmiştir. 

1. Çalışmaların bir koruyucu kurumun genel yönetimi ve denetimi altında yapılması ve bu koruyucu
luğun devam etmesi ilkesi. (Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün, sadece bir Anayasa emri olarak değil, ça
lışmanın uyması gerekli bir ilkenin sonucu olarak Yüksek Seçim Kuruluna bağlılığı öngörülmüştür.) 

2. Amaçlara göre yönetim felsefesinin benimsenmesi ve uygulanması, bu felsefenin gereği olarak öz 
kontrol ve öz disiplin ilkesinin uygulanması. 

3. Modern yönetim tekniklerinin kullanılabilecekleri en son mertebeye kadar kullanılması ilkesi. 
4. Bu çalışmanın kendi türünde ülkemizde ilk olması özelliği sonucu büyük psikolojik önemi olan tanıt

ma konusunun projenin kaderini tayin eden faaliyetleı olarak ele alınması. 

Q Konuya Özel Çalışana İlkeleri : 
Genel ve konuya özel ilkelerin bu kısımdan sonraki örgütlenme kısmı içinde değerlendirilmesi daha da 

yararlı ve anlamlı olabilecektir. 
1. Özel çalışma ilkelerinin belki de en önemlisi, yönetimde meslek ve işe bağlılık (profesyonellik) ilkesinin 

benimsenmesidir. Bu ilke içinde önemle yer alan öznel değer, eski alışkanlıkları bulunan personel ile yeni işler 
yapmanın güçlüğü, devlet kesiminde tecrübe kazanmış personelin amaçlara göre yönetim ve karar alma ser
bestliğini benimsemede karşılaşılabilecek güçlüklerdir. 

2. Bu çalışmaların niteliği ve tekniklerinin özelliği; ülke alışkanlıklarına göre mükemmel (Perfeksiyon) 
sayılabilecek sonuçlara ulaşılması ilkesini dikte etmektedir. 

3. Bir diğer çalışma ilkesi örgütün basit fakat mutlaka bir yönetim rapor sistemine sahip olması zorunlu-
ğudur. 

V — ÖRGÜTLENME : 
Çalışmaları yönetecek olan, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulacak Seçmen Kütüğü Genel Mü

dürlüğü ve iller örgütünün elde edeceği fiziki sonucu tarif etmek, bu sonuca bakarak üretim sistemini tasar
lamak üretim sisteminin özelliklerini dikkate alarak da organizasyon modelini değiştirmek doğru olacaktır. 

Çalışmalarda elde edilebilecek sonuç, iller, ilçeler ve muhtarlıklar itibariyle tüm seçmenlerin adı, soyadı, 
baba adı vb... Gibi bilgilerin bulunduğu alfabetik düzende sıralı listeleri elde etmektir. Bu listeler ilçeden ilçe
ye sayıca değişmekle birlikte kapsadıkları bilgi, bu bilginin tür ve niteliği bakımından tamamen aynıdırlar. 
Ayrıca, tüm listeler aynı yöntemler ve işlemlerle elde edilecek ve çoğaltılacaktır. Bütün Türkiye'de önümüz
deki yıllarda yüzbine yaklaşan sandık bulunacağından aynı sayıda liste elde edilmesi gerekecektir. 

Bu işlemler, «Kitle üretim» sisteminin bütün özelliklerini taşımaktadır. Bu tür üretimde, bilindiği gibi, stan
dart âlet ve önceden hazırlanmış standart parçalar belirli bir düzende bir araya getirilerek sonuçta ortaya tek 
tip ürün çıkmaktadır. Sistemin özelliği, çok büyük sayılarda ekonomik üretim yapabilme, üretim hacminin art-
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masıyla birim üretim maliyetinin düşmesidir. Böyle bir sistemin kurulmasında kritik konular; üretim hattı ve 
tasarımın doğru ve aksamadan çalışır şekilde kurulması; arızalar tüm sistemi durduracağı için etkili bir bakım 
onarım sistemi çalıştırılması ve standart parçaların değiştirilmemesidir. Üretim hattında çalışan insanlar her 
an karar almamakta ve yargıda bulunmamakta, herkes önceden iyi tarif edilmiş bir tek tür iş yapmaktadır. 
Sistemin son özelliği ise yüksek hacimdeki üretimin dağılımı sorunu ve dağıtım sisteminde en önemli parça olan 
dağıtım kanallarının kurulmasıdır. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde bütün seçmenlere ait bilgiler, aynı tür bilgiler, aynı formlarda ve 
aynı düzende yazılıp önce bir araya getirilecek; ilçeler, muhtarlıklar ve sandık bölgeleri itibariyle ayrılacak, 
•sayılacak, numaralanacak, sıraya sokulacak, dosyalanacak ve veri kayıt makineleri adı verilen araçların yar
dımıyla gözle okunup algılanabilir bilgiler halinden makinenin anlayacağı bir semboller dizisine çevrilecekler
dir. Daha sonra bilgisayar yüksek sürat, hassaslık. ve hızlı erişim gücü ile milyonlarca seçmene ait bilgileri iste
nilen şekilde sıralayacak, sayacak, belirli hataları tarayacak ve sonuçta da istenilen bilgileri içeren listeleri is
tenilen kompozisyonla ve büyük bir hızla kâğıt üzerine dökülecektir. 

Yukarıda yazılı teknik işlerin yapılması için gerekli görevler ve bu görevlerin gereğince yapılabilmesi için 
ortam ve imkân sağlayan diğer görevler (tasarım, veri kayıt, bilgi işlem, tanıtma, destek hizmet, idari hiz
met yönetim gibi) gruplar oluşturacaktır. 

Yapılacak hizmetin bir üretim tekniği olarak tespit edilmesi ve bu tekniğin dikte ettiği örgütün temel gö
rev gruplarının belirlenmesinden sonra grupların bir araya gelerek alacakları biçim de önemlidir. Bu biçim ya da 
daha yakın bir deyimle konfigürasyonu saptamak için gruplar arası ilişkilerin incelenmesi gerekecektir. 

Örgütün vazgeçemeyeceği değerler, seçmen hakkındaki bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği, bu bilgüerin 
işlenmesindeki «proses» in emniyetidir. Bir diğer değer, seçmen kütüğündöki hizmetin tüm seçmenlere sade, 
yalın fakat doğru bir şekilde anlatılmasıdır. Bu değerlerden sorumlu birimler, tasarım ve tanıtma grupları
dır. 

VI — SORUNLAR : 
A) Çalışma Programı ve Özellikleri : 
Teklifin yasalaşmasından sonra yapılması gereken geçici çalışmalar dışındaki, esas kütüğün düzenlenme

si çalışmalarını aşağıdaki şekilde saymak mümkündür. 
1. Proje çalışmaları, görev birimlerinin çekirdek kadrolarının kurulması, yönetim ilkelerinin belirlenmesi. 
2. Tasarım ve sistem analizi çalışmalarının başlaması, ilk modellerin elde edilmesi, bunlara göre malzeme 

hazırlanması, 
3. Yazım gününün belirlenmesi, buna göre örgütlenme, personel eğitimi. 
4. Tanıtma amaç ve hedeflerinin, programın hazırlanması ve uygulamaya başlanması. 
5. Yazımın yapılması, bilgilerin toplanması, veri kayıtlarının yapılması, bilgi işleme işlerlik ve devam

lılık kazandırılması. 
6. Güncelleştirme ve denetim, ilke ve kurallarınnın belirlenmesi, yaygınlaştırılması, uygulanması. 
7. Muhtarlık askı listelerinin, sandık askı listelerinin hazırlanma, itiraz ve elde etme ilkelerinin ve kural

larının belirlenmesi uygulamaya başlanması. 
8. Sandük seçmen listesi çıkarılmaya hazır seçmen kütüğünün kurulması, sistemin her an istenilen liste 

çıkarabilir ve dağıtılabilir hale getirilmesi. 
Bu çalışmalar her biri birbiriyle ilgili ve iç içedir. Özellikle başlangıçta, üçte bir yenileme seçimlerinin ihti

yacı olan sandık listelerinin elde edilmesi, ilk yazım gibi hususlar, Yüksek Seçim Kurulunun kanun çıkmasın
dan sonra yapacağı inceleme ve çalışmalarıyla vereceği karara bırakılmıştır. 

Bu gerekçede çok kez değinilen yönetim biliminin olanaklarından yararlanma ve uyma zorunluğuna özel
likle bu noktada bir kez daha işaret etmeyi gerekli bulmaktayız. Ancak yönetim biliminin olanaklarından ya
rarlanarak, şu anda kullanılmayan çağdaş teknolojinin olanaklarının; devlet kon'trolundaki geniş makine ekip
man ve bir diğer kaynak olan zamanın harekete geçirilmesi, kullanılabilmesi ve yararlamlabilmesi mümkün 
olacaktır. Türkiye dışında gelişmekte olan yeni kavram, yöntem ve teknoloji ürünlerinin tanınması, öğrenilmesi, 
mümkün olanların derhal kullanılmaya başlanması, iç ve dış dünya arasında yararlı bağ kurulması sağlanabi
lecektir. 
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fe) Engel Güçlük ve Sorunlar : 
Seçmen kütüğünün merkezileştirilmesinin ve çalışmada bilgi işlem tekniklerinden yararlanılmasının bazı 

sorunları olması doğaldır. Bazıları bugünkü sistemde de mevcut olan bu sorunları tekrar etmek yararlı görül
müştür. 

1. Mevzuat gereği bazı formaliteler, bürokrasi gereği uzayan işlemler, görevlilerin konuya gerekli ilgiyi 
esirgemeleri, motivasyon eksiklikleri, çalışmaların sonuç alıcı niteliğine olumsuz etki yapacak sorunlardır. 

2. îlk kez uygulanacak yeni bir sisteme karşı oluşabilecek kamuoyu, yıpratıcı olabilecek haberler, yorum
lar, anonim eleştiriler, kampanyalar, çalışmaların esenliği açımından kritik öneme sahiptir. Vatandaşların, ya
zılı başvurulara ve özellikle form kullanmaya alışık olmaması, çalışmaların verimini azaltacak sorunlardan bi
ridir. 

3. Bu tür bir çalışmanın, bu büyüklükte henüz yapılmamış oluşu dolayısıyla, bilgi birikiminin bulunma
ması, kamusal uygulamalarda tanıtmanın öneminin bilinmemesi ve denenmemiş olması, kamu yönetiminde, 
program, rapor tekniklerinin gelişmemiş olması da başlangıçta gözönüne alınması gereken sorunlardır. 

4. Veri toplanacak 70 bin civarında yerleşim biriminin coğrafi mokan içinde dağınık bulunması, aynı 
isimde çok sayıda vatandaş bulunması, nüfus cüzdanlarımn ve numaralarının tek düze olmaması, kırsal bölge
lerde özellikle kadınlardan yüz yüze bilgi almanın zorluğu, verilerin genel niteliği ile ilgili sorunlardır. 

5. Yerleşme birimlerinde standart bir tanıma ve tanıtma, isimlendirme sistemine sahip bulunulmaması; ida
ri bölümün, PTT hizmetleri, nüfus hizmetleri ve yerel alışkanlıklara göre isimlerinin farklı oluşu; veri top
layacak personelin eğitimi, veri toplama yöntemlerinin yaygın olmaması, vatandaşların ve kamu yöneticileri
nin göstereceği ilginin düzeyi veri toplama yöntemlerinin uygulama sorunları olacaktır. 

6. Bilgilerin standartlaştırılması, numara, itiraz, düzeltme işlemlerinin bütün vatandaşlara yaygınlaştırılması; 
veri kayıplarının ve eksikliklerinin tamamlanması; meydana gelecek mekanik hataların bulunması ve düzeltil
mesi, arşiv yöntemleri, kütüğün her zaman yeni ve kullanılabilir tutulması, bilgi işlem ve tasarım ile ilgili baş
lıca sorun kaynaklarıdır. 

Yukarda genel çizgiler içinde belirlenen sorunların ortak özelliği; çözüm bulunmaması halinde, toplanma
sı çok zor ve pahalı olan bilgilerin telâfi edilmesi güç ya da »lanaksız şekilde bozulması, kaybolması ve bazı 
vatandaşların haklarını kullanmakta karşılaşacakları zorluklara neden olmalarıdır. 

O Başarı ve Başarısızlık : . 
Teklifi hazırlayanların temel kanısı ve inancı; Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde, bütün vatandaşların ve 

kamu kuruluşlarının yardımı ile, gelişmiş yönetim ve bilgi işlem teknikleri uygulanarak, merkezi seçmen kü
tüğünün süratle kurulacağı ve kullanıma başlanacağıdır. Bu teklif bu inancın ifadesi olarak hızırlanmıştır. 

Böyle bir sistemin kurulması, bütün kamu oyu, siyaset adamları ve seçmenler için, aktif bir değer olacağı 
gibi; bu uygulamadan alınacak cesaret ve kazanılan tecrübe ile daha geniş 'kapsamlı çalışmalara başlanabilmesi-
ne imkân verecektir. 

Elde edilecek en tehlikeli sonuç, teklifin kanunlaşmasından, ve mevcut sisteme güvenle dönüş olanakla
rının yitirilmesinden sonra görülecek başarısızlıktır. 

Bu teklif ve gerekçede önerilen ilke, kural ve yöntemler, her ne kadar böyle ihtimalleri kaldırmaya yönelik 
ise de, her yeni girişim gibi, seçmen kütüklerinin yeni sistemle düzenlenmesinde de başarısızlık risik ve ihtimalini 
gözden uzak tutmamak ve tedbirli olmak gerekecektir. Bu ihtimalin varlığı kütüklerin düzenlenmesinde strate
jiyi çizecek karar alma makamını, alternatifleri düşünmeye itecektir. 

Yukardan beri belirtilmeye çalışılan, düşünce ve görüşler ile, başarı inancından kaynaklanan madde gerek
çeleri aşağıda sıralanmaktadır. 

Madde : 28 
Seçmen kütüklerinin yazımında bilgi işlem tekniklerinden yararlanılmasına karar verildiğinden, bir sistem 

ve uzmanlık işi olması nedeniyle Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da bir Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğü kurulması gerekli görülmüştür. 

Bu maddede bu yeni kuruluş ile ilçelerdeki kuruluşlarla ilgili seçmen kütüğü bürolarının kuruluşu ele alın
mış, ve kanun uygulamasında kavram karışıklığına meydan verilmemesi için, teklifte ilk defa yer alan deyimle
rin tanımı yapılmıştır. 
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Bu tanıma göre seçmen kütüğü; sandık seçmen listelerinin bilgisayar yazıcıları (araçları) ile elde edilerek, 
her seçmeni tek olarak tanımlayan bilgiler ile sistemin gerektireceği diğer bilgileri kapsayan, manyetik band, 
disk veya gelişmelere göre başka bir bilgi saklayıcı malzeme olmaktadır. 

Bu malzeme günümüzde kullanılan deyimi ile madde metninde (bilgisayar ortamı) olarak isimlendirilmiş
tir. 

Madde : 29 
Bu maddede Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulması öngörülen Seçmen Kütüğü Genel Müdür

lüğünün kuruluş ve çalışma amacı açıkça belirtilmiş ve yapılacak çalışmalardan elde edilmesi gerekli sonuçlar 
gösterilmiştir. 

Ayrıca; Yüıksek Seçim Kuruluna tespit edilen çalışma amacına ulaşılması için gerekli görülen karar ve ted
birleri alma yetkisi verilmiş, ve bu hizmetin ifasında tanıtma işi çok önemli bir konu haline geldiğinden bütün 
ülke ve vatandaşları kapsayan tanıtma programlarının sürekli uygulanması görevinin Yüksek Seçim Kurulun
ca yerine getirilmesi hususu öngörülmüştür. 

Madde : 30 
Bu maddenin düzenlenmesinde; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün ve ilçelerdeki seçmen-kütük büro

larının ilk kuruluşlannm; sistemin hatasız, süratli ve başarılı sonuçlar alması bakımından çok önemli olduğu 
gözönünde tutularak; kuruluş, işleyiş ve çalışma ilkeleri açıkça belirlenmiştir. 

Bu kuruluşlarda çalışacakların hizmete uygun nitelikleri taşımaları ve devam ettirmeleri gerekmektedir. 
Organizasyonun yönetimi, tamamen Yüksek Seçim Kurulunun hazırlayacağı ve gerektikçe değiştirebileceği 

«genelgelere» bırakılmıştır. 
Bu genelgeler, çök kullanılan deyimiyle teşkilâtın el kitabı mahiyetindedir. Kadroların alınması, kadrola

rın kullanılması için gerekli kolaylık bu madde ile sağlanmıştır. Genel Müdürlük ve ilçe seçmen kütüğü büro
larındaki personel genelgede yer alan esaslara göre yönetileceklerdir. 

İlçelerdeki personel, doğrudan doğruya ilçe seçim kurulu başkanlığına bağlı olacak ve bu bağlılık Yüksek 
Seçim Kurulunun yayınlayacağı genelgeye uygun bir çalışma düzeniyle çelişmeyecek, Anayasa hükümlerine 
uygun olarak, bütün seçim işleri gibi seçmen kütüğü yapımı çalışmaları da seçimlerin yargî organlarının genel 
yönetim ve denetim altında yapılır ilkesine uygun olarak seçim kurullarının yönetim ve denetiminde gerçek
leştirilecektir. 

Madde : 31 
Bu maddede Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün yapacağı hizmetlerin mahiyeti, ve ihtisas kadrolarına 

ihtiyaç duyulacağı gözönünde tutularak Yüksek Seçim Kuruluna devamlı ve geçici personel alma yetkisi dı
şında sözleşmeli personel alma yetkisi verilmiş ve tarafsızlığı sağlamak amacıyla bu işlerde çalıştırılacaklarda 
genel hükümler dışında aranması gereken nitelikler belirlenmiştir. 

Madde : 32 
Bu maddede Yüksek Seçim Kurulunun Anayasanın 75 nci maddesinde belirtilen şekilde görevlerini ifa ede

bilmesi için seçim işleriyle ilgili olarak bu kurulca alınacak kararlar ve tedbirlerin bütün kamu kuruluşlarını 
ve görevlilerini bağlayacağı hükmü getirilmiştir. 

Madde : 33 
Bu madde ile yapılan düzenleme ile seçmen kütüğünün kurulması, denetlenmesi ve güncelleştirilmesi tanım

larına açıklık kazandırılmıştır. Seçmen kütüğü her dört yılda bir yeniden düzenlenecek sürekli bilgi toplama 
ve ve her iki yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilecektir. 

İlk yazımdan sonra meydana gelen seçmen kütüğü maddede gösterilen esaslar dahilinde günlük vukuat ola
rak bu kütüğe intikal ettirilmek suretiyle istendiği anda nihai sonuçların elde edilebileceği bir vasata ulaşmak
tadır. Yazım ve denetleme ve askı listelerine yapılan itirazlar sonunda verilen kararlar dışında kütükte düzelt
me yapılması tadadi olarak belli olaylarla sınırlıdır. Bir başka deyimle seçmen kütüğüne güncelleştirme yolu 
ile yeniden seçmen ismi eklenemez. Sadece mevcut kütüklerde isimleri yazılan seçmenlere ait kayıtlar üzerin-* 
de kanunda gösterilen şekilde düzeltmeler yapılabilir ve vefat edenler seçmen kütüğünden çikartilabilir. 
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Madde : 34 
Bu maddede kütüğe yazılma esasları düzenlenmiştir. Genel yazım ilkesi benimsenmiş; ve yazımın görü

len seçmenin yazılması görülmeyen seçmenin yazılmaması şeklinde yapılması öngörülmüştür. Yazım memur
ları yazım yerinde bulunan seçmeni gördükten sonra kimliğini ispatlayan resmi belgeye göre yazım işlemini 
tamamlayacak ve yazım sırasında olmayan kimseleri başkalarının beyanına istinaden de olsa kaydetmeyeeek-
tir. 

Yazım sırasında; bulundukları yerlerden başka yerde oturanların yazımında aynı esas uygulanacak ancak 
kendi beyanları istikâmetinde adresleri yazım formlarına işlenecektir. Şüphesiz yazım görevlileri beyanın doğ
ruluğunu kontrol edebilme yetkisine sahiptirler. 

Yazım formunun düzenlenmesi ve biçimlendirilmesi işi tamamen Yüksek Seçim Kuruluna bırakılmakla 
birlikte seri numaralı olması ve seçmene imzatılması hususlarına madde metninde yer verilmiştir. 

Madde : 35 
Bu maddede yurt dışında oturan vatandaşların yazımına ait esaslar düzenlenmiştir. 

Madde : 36 
Bu maddede yazım ve denetlemenin bütün Türkiye'de aynı zamanda yapılması ilkesi benimsenmiş, ülke

nin çeşitli bölgelerindeki iklim şartları da gözönünde tutularak geçici ikâmetgâh değişikliklerinin nispeten 
az olduğu ve vatandaşların genellikle daimi ikâmetgâhlarında bulundukları en uygun ay olan Nisan ayının 
ikinci pazar günü yapılması öngörülmüştür. Gerek yazım gerekse denetleme gününde saat 05.00'den itibaren 
yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar ve her halükarda aym gün saat 19.00'a kadar görevli
lerden başka kimselerin bulundukları yerlerden ayrılmaları yasaklanmıştır. 

Geçici 16 ncı maddeye göre ilk yazım bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen 60 ncı günü ta
kip eden ilk pazar günü olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla bu ilk yazımdan sonra yapılacak yazım ve denet
lemeler bu maddede belirtildiği şekilde ait oldukları yılların Nisan ayının ikinci Pazar günü yapılacaktır. Diğer 
taraftan yazım işlerinde görevlendirileceklerin yanlarına bu kanunun 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına 
göre Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği siyasi partilerin birer temsilci vermeleri esası kabul edilmiş ve 
partiler tarafından görevlendirilecek temsilcilere de yazım memurları gibi ücret ödenmesi öngörülmüştür. 

Madde : 37 
Bu maddede seçmen kütüğü yazımında formlara yazılacak bilginin tespitinde resmi belgelerin esas alınması 

kabul edilmiş ve ayrıca seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde muhtarlıkların ve varsa apartman yö
neticilerinin kayıtlarından da faydalanılabileceğine işaret olunmuştur. 

Madde : 38 
Bu madde 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki bu Kanunun «seçim 

bölgesi krokisi ve binalar cetveli» başlığını taşıyan 31 nci maddesiyle 24 . 3 . 1973 tarih ve 1700 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklikten evvelki 32 nci maddenin ihtiva ettiği hususları birleştirmek suretiyle yeniden 38 nci 
madde numarası altında düzenlenmiştir. 

Madde : 39 
Bu maddede muhtarlık bölgesi askı listesinin tanımı yapılmış ve ihtiva ettiği unsurlar ile dağıtımının yapı

lacağı yerler belirlenmiştir. Bu liste her yıl sonunda kütükte mevcut kesinleşmiş bilgilerden elde edilecektir. O 
yıl içinde denetleme yazımı yapümış ise bu yazımdan elde edilen bilgilerle o yıl seçmen kütüğüne girmiş olan
lar ve güncelleştirme işlemleri ile elde edilen bilgiler birleştirilerek muhtarlık bölgesi askı listelerine dahil edil
mek suretiyle askıya çıkarılacaktır. 

Madde : 40 
Bu maddede muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı zamanı ve süresi ve konu ile ilgili olarak yapılacak iş

lemlerin nelerden ibaret olduğu belirlenmiştir. 
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Madde : 41 
Bu maddede mükerrer yazımın önlenmesi, denetlenmesi için alınacak tedbirler belirtilmiş, mükerrer yazımın 

tespit edilmesi halinde resen yapılacak işlemler ile seçmenin mükerrer yazıldığını veya yazılmadığını, daha 
açık bir deyimle mevcut bilgilerin bir tek seçmeni tanımlayıp tanımlamadığını kontrol için araştırılması lazım 
gelen unsurların nelerden ibaret olduğunu ve itiraz üzerine seçim kurullarının yapacakları muameleler ile se
çim kurullarından verilen kararların seçmen kütüğüne intikalini sağlayacak usul hükümlerine ait düzenleme
ler getirilmiştir. 

Madde : 42 
Bu maddede sandık bölgesi askı listelerinin dayandığı bilgi kaynağı ve tanzim şekli ile dağıtım yerleri gös

terilmiş/tir. 

Madde : 43 
Bu maddede sandık seçmen listesi tanımı yapılmış, dağıtım yerleri gösterilmiş ve sandık kurullarına veri

lecek nüshalarda mutlaka oyunu kullanan seçmenin isminin karşısına imzasını atmasına, parmak izinin alın
masına ve icabında meşruhat verilmesine müsait boş bir yer ayrılması zaruretine işaret edilmiştir. Bu maddede 
ayrıca seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları, sandığın yeri hakkında muhtarlardan bilgi almalarını 
kolaylaştıracak hükümler getirilmiş ve muhtarların seçim işlerindeki görev ve yetkilerine açıklık kazandırıl
mıştır. 

Madde : 44 
Teklifte mükerrer oy kullanımına imkân verdiği tespit edilerek seçmen kartı ile oy kullanma usulü kaldırıl

mıştır. Bu itibarla bu maddede yazılı ve seçmenlerin seçmen kütüğüne kayıtlı olmak kaydı ile hangi seçim böl
gesinde, kaç numaralı sandıkta, hangi seçmen sıra numarası tahtında oy kullanacağını belirten ve oyların ko
laylıkla kullanılması amacıyla hazırlanmış seçmen bilgi kâğıtları ile karşılaştırılmaması ve aynı değerde tutulma
ması gerekmektedir. Maddede bu maksatla seçmen bilgi kâğıdının hiçbir surette kimlik belirlemesinde belge 
olarak kullanılamayacağı hükmüne yer verilmiştir. 

Teklifin 29 ncu maddesinde yazılı ülke düzeyindeki tanıtma programının bir parçası olarak bu madde 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Ve seçmen bilgi kâğıdı ile oy kullanılması mümkün değildir. 

Madde : 45 
Bu madde ilçe, il ve bütün Türkiye seviyesinde mükerrer yazım ve mükerrer oy kullanma durumlarının 

mevcut olup olmadığının kontrolü ve sair işlerin denetlenmesi için konulmuş anahtar niteliğinde bir madde
dir. Maddede, listelerin soyadı alfabe sırasına ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzenlenmesi öngö
rülmüş ise de bu denetimin ve kontrolün veya sistemin gerektirdiği diğer ihtiyaçlara göre yapılacak denetim 
ve kontrollar için başka verilere veya belli çevrelere göre listeler düzenlemekte şüphesiz Yüksek Seçim Kuru
lu yetkilidir, 

Madde : 46 
Bu madde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün çalışma esaslarının ve uygulamalarının siyasi partiler tem

silcilerine tanıtılması amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde : 47 
Bu maddede bir tedbir ve denetim esası getirilmiş ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgilerden 

diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem ve kuralları yasa ile düzenlenir denmek suretiyle yasalarda 
özel bir hüküm olmadığı sürece toplanan bilgilerin Genel Müdürlük bünyesinde muhafaza edileceğine ve ka
nunda yazılan amaçlar dışında kullanılmayacağına işaret edilmiştir. 

Madde : 52 - 53, 
Bu maddelerde yapılan değişiklikle, seçime katılan siyasi partilere televizyonla da propaganda yapma im* 

kânı sağlanmış, ve televizyon konuşmalarının radyolarla yapılan konuşmaların yapıldığı gün ve saatlerde ve 
aynı zamanda yapılması, televizyon konuşmaları sırasında Türk Bayrağı, konuşmayı yapan partinin amlemi-
ni ihtiva eden bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmemesi esası getirilmiş ve 
televizyonda konuşma yapanların Millet Meclisi İçtüzüğünün 57 nci maddesinde belirlenen kıyafet içinde 
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bulunmaları zorunluluğu öngörülmüştür. Ayrıca seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi halinde 
yenileme tarihinin ilanından itibaren oy verme günü saat 21.00'e kadar TRT haber bültenlerinden verilecek 
siyasi partilerin seçim çalışmaları ile ilgili haberlerde eşitlik esasları dairesinde yayın yapma zorunluğu ge
tirilmiş ve Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre ve kelime sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla siyasi 
partiler tarafından verilecek metinlerin yayınlanması öngörülmüştür. 

Madde : 54 
Bu maddede yapılan değişiklikle, siyasi partilerin seçim konuşmaları sırasında televizyon haber bültenleri

nin yayımlanmasına imkân verebilmek ve normal yayımların da yapılabilmesini sağlamak amacıyla bu propa
ganda yayınlarının sat 22.00'ye kadar devam etmesi uygun görülmüştür. 

Madde : 55 
Bu maddenin yeniden düzenlenmesinde radyo ve televizyondaki propaganda konuşmalarının canlı yayın 

veya banda alınarak yayın usullerinden biri ile yapılması konusunda siyasi partilerin ileri süreceği isteklere 
uyulma zorunluluğu getirilmiştir. Maddenin bu düzenlenmesine göre siyasi partiler adına konuşma yapmakla 
görevlendirilenler dilediği takdirde konuşmasının banda alınarak yayınlanmasını isteyebileceği gibi her zaman 
bu isteğinden vazgeçerek canlı yayın usulüyle konuşmasının yayınlanmasını isteyebilir. 

Madde : 56 
Bu maddeye yapılan ilâve ile, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya kapalı yer toplantısı 

yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı, açık yer, meydan ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları ra
hatsız edecek biçimde hoparlörlerle propaganda yapılması yasaklanmak suretiyle seçim dönemlerinde büyük 
tartışmalara ve siyasi partilerin ve adayların kanuni propaganda yapma haklarından sonucu itibariyle mahrum 
bırakan olaylara neden olan bir yasa boşluğunun doldurulması sağlanmıştır. 

Madde : 57 
Bu maddede 60 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak madde başlığında yazılı «duvar ve el ilan

ları» ile madde metninde yazılı «duvar ilanı asmakv> ibareleri kaldırılmak suretiyle değiştirilmiş ve eski hüküm
ler muhafaza edilmiştir. 

Madde : 58 
Bu maddede yapılan değişiklikle duvar ilanları ibaresi madde metninden çıkartılmış, el ilanları ve diğer her 

türlü matbualar üzerinde resim bulunmasını yasaklayan hüküm kaldırılmıştır. 
Resim yasağının kaldırılması sebebiyle gereksiz duruma gelen «parti alametleri resim sayılmaz» hükmü 

de metinden çıkarılmıştır. 
Resim ve çizgiden yararlanma siyasi görüşlerin açıklanmasında yazı kadar önemli bir araçtır. Uygulamada 

farklı anlamalar ve farklı fiili durumlarla karşılaşılmış olması sebebiyle el ilanları ile diğer her türlü matbua
lar için öngörülen resim yasağının kaldırılması uygun görülmüştür. Esasen bu hakkın kötüye kullanılması ve 
toplum duygularının sömürülmesi halleri ile ilgili yasaklamalar ve müeyyideler 648 sayılı Siyasi Partiler Ka
nununda ve Türk Ceza Kanununda yer alan hükümlerle sınırlanmış ve belirlenmiştir. 

Madde : 59 
Bu maddede yapılan değişiklikle «duvar ilanları» ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde : 60 
Tatbikatta duvar ilanı ve afiş asma yolu ile yapılan propaganda usulünden siyasi partilerin ve adaylann 

çeşitli nedenlerle bu propaganda usulünün kabul amacına uygun şekilde faydalanamadıkJarı, siyasi partilerin 
ve adayların iradelerinin dışında, hâsıl olan fiili durumların siyasi partiler ve adaylar aleyhlerine yarar yerine 
zarar getirdiği, haklı şikâyetlerin seçim kurullarınca kabulü hallerinde dahi fiilen şikâyet edilen işlemin ve şi
kâyet konusunun orta yerden kaldırılamadığı ve bu konuda yasada yer alan şikâyet müessesesinin işlerliği kal
madığı, afişlerin asılmasında yasaklanan yerlere asılan afişlerin seçim kurulları 'kararı ile dahi oka kaldırıl
masında cezai takibata sebebiyet veren olayların meydana gelmesine sebebiyet verdiği, adayları ve seçime ka
tılan siyasi partileri büyük sorunlar ve sıkıntılarla başbaşa bıraktığı ve nihayet kâğıt, mürekkep ve baskı mas-
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raflarının ulaştığı boyutların siyasi partilerin bu propaganda aracından sağlamayı düşündükleri yararlarla oran-
lanamayacak ölçüde gereksiz harcamalara ve külfetlere maruz bıraktığı görüşüne varıldığından umuma açık 
veya herkesin görebileceği açık veya kapalı yerlere afiş veya duvar ilanı asmak suretiyle seçim propagandası 
yapılması yasaklanmış ve madde bu değişikliğe ve ilkeye uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde : 68 
Seçmen kütüğü, sandık seçmen listeleri, birleşik oy puslası, oyunu kullanan seçmene uygulanacak özel bo

ya konularına ilişkin diğer maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde : 75 
Bu maddede yapılan değişiklikle birleşik oy pusulalarının zarfa konulmaksızın nasıl kullanılacağı konusu

na açıklık getiren ibare madde metnine eklenmiştir. 

Madde : 77 
Yürürlükte bulunan yasalara göre birleşik oy puslası kullanılan veya kullanılmayan seçimler olsun bütün 

seçimlerde oyların zarfa konularak atılması mecburiyeti vardır. 
Bu teklifle birleşik oy puslası kullanılarak yapılan seçimlerde zarf kullanılmaması ve birleşik oy pufla

larının katlanarak ve zamklı kenarı yapıştırılarak zarf haline getirilmesi ve o şekilde sandığa atılması esası ge
tirildiğinden hatalı ve ayrı anlayışlara sebebiyet verilmemesini teminen bu kanunun pek çok maddesinde geçen 
zarf deyiminin bu kanunun uygulaması açısından tarif etme mecburiyeti hâsıl olmuş, madde bu sebeple ye 
niden düzenlenmiştir. 

Ayrıca maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle sandık kurullarınca, birleşik oy puslası kullanılmak 
suretiyle yapılan seçimlerde, birleşik oy puslalarının, kullanılmayan seçimlerde zarfların sandık kurulu mühürü 
ile mühürlenmesi lazım geldiğine işaret edilerek konuya açıklık getirilmiştir. 

Madde : 78 
Bu maddede yapılan değişiklikle, birleşik oy puslası' ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş ve bu cümleden 

olmak üzere; 
Belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerinde de birleşik oy puslası 

kullanılması, bu seçimlerde adaylıklarını koyacak bağımsız adayların da birleşik oy puslasında yer almaları, 
birleşik oy puslasında siyasi parti adaylarının ad ve soyadlarının yer almaması ve ilgili siyasi partinin adının 
tam yazı halinde ve ayrıca adının baş harfleri ve özel işareti (amblemi) yazılıp resmedilmesiyle yetinilmesi, 
bağımsız adayların ise ad ve soyadları yazılmak ve varsa özel işaretlerin resmedilmek suretiyle birleşik oy 
pusulasında yer almaları, birleşik oy pusulalarının üstbölümüne de seçime katılan siyas1' partilerin, altbölü-
münde ise bağımuz adayların çekilecek kura sonucuna göre sıralanmaları, bağımsız adayların da kullanabi
lecek oldukları özel işaretlerin Anayasanın temel ilkelerine aykırı olmamasını birbirine ve siyasi partilere 
mahsus özel işaretlere benzememesinin Yüksek Seçim Kurulunca denetlenerek sağlanmasını, ve Yüksek Se
çim Kurulunca her sandıkta kullanılmak üzere 400'lük paketler halinde birleşik oy puslası hazırlanması ve her 
paketin içinde bulunan 400 adet birleşik oy puslası ile bu oy puslalarına ait paket ambalajına ayrı bir seri 
numarası verilip bastırılması, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca her sandık kurulu başkanına diğer seçim araç 
ve gereçleri ile birlikte bu birleşik oy puslası paketlerinden birinin teslim edilmesi ve her sandıkta; ancak san
dık kuruluna teslim edilen birleşik oy puslası paketinin taşıdığı seri numarasını ihtiva eden oy puslalarının kul
lanılması ve geçerli olması, bir birleşik oy puslası paketinin seçim günü sandık başında sandık kurulu üye
leri huzurunda açılıp paketten çıkan aynı seri numaralı 400 adet birleşik oy puslasının tümünün sandık kurulu 
mühürü ile mühürlenmesi, 

Birleşik oy puslalarının bir kenarının zamklı olarak hazırlanması ve bu puslalarla yapılacak seçimlerde ay
rıca zarf kullanılmayıp puslaların katlandıktan sonra zamklı kenarının yapıştırılması ve bu haliyle sandığa 
atılması, birleşik oy puflalarında satırlar ve sütunlar arasında mühür izinin hangi yere konulduğu konusunda 
uyanan tereddütleri giderecek ölçüde aralıklar bırakılması, 
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Bağımsız adaylık için başvuranların belli bir miktar parayı avans olarak yatırması ve yasada belirlenen 
oranda oy alamadıkları takdirde bu paranın hazineye irat kaydedilmesi böylece, seçim gücü olmayan kimse
lerin bağımsız olarak adaylıklarını koymalarının bir ölçüde de olsa önlenmesi, 

Siyasi parti adaylarının ad ve soyadlarının birleşik oy puslasında yer almamasından doğabilecek sakınca
ların bertaraf edilmesi amacıyla, bu adayların ad ve soyadlarının liste sırasına göre oy verme yerinde ve san
dık alanında asılması, 

Kuralları getirilmiştir. 

Madde : 86 
Bu maddede yapılan değişiklikle, seçmen kütüğü müessesesinde yapılan yeni düzenlemelere paralel olarak, 

madde metninde geçen «seçmen kütüğü» sözcükleri, «sandık seçmen listesi» olarak değiştirilmiştir. 

Madde •: 87 
Bu maddede yapılan değişiklikle oy verme sırasında yapılan yolsuzlukların en önemli kaynaklarından biri 

olan «seçmen kartı ile 'kimliğin aspat edilmesi» kuralı terkedilmiş; bu işin, nlüfuıs hüviyet cüzdanıyla veya 
Yüksek Seçim Kurulunca her seçim için belirlenip ilan edilecek resmi kimlik belgeleriyle yapılması kuralı 
getirilmiştir. Ancak, yeteri araştırmalara dayanmadan düzenlenebilmesi ve kolaylı'kla sağlanabilmesi mümkün 
olan belediyeler ve muhtarlıklarca onaylanan kimlik belgelerinin 'bu maddemin uygulanmasında geçerli sayıl
maması uygun 'bulunmuştur. 

Az nüfuslu köylerde oturanların biribirini yakından tanıdığı ve 'bu gibi yerlerdeki seçmenlerin nüfus hü
viyet cüzdanım veya resmi kimlik 'belgesini hazır bulundurmasının güçlüklere yol açacağı düşünceleriyle, 
nüfusu 2 000 den az Olan köylerde, seçmen kimliğinin, tespitli için nüfus hüviyet cüzdanının veya resmi kimlik 
belgesinin ibrazı kural olarak muhafaza edilmekle birlikte, bu belgeleri ibraz edemeyenlerin kimliğinin, san
dık, kurulunca tanınan iki seçmenlin tanıklığı ile tespit edebilmesi imkâna öngörülmüştür. 

Madde : 91 — 92 
Bu maddelerde yapılan değişiklikle, zarf kullan dmayarak birleşik oy puslasıyla yapılacak seçimlerle ilgili 

yeni hükümler madde metinlerin© ekl!enımişi.ir. 

Madde : 93 
'Bu maddede yapılan değişiklikle, 'bir kimsenin, aynı seçiimde birden fazla oy kullanmasını önlemek ama

cıyla, oyunu kullandıktan sonra, en az 12 saatlik süre boyunca çıkmayan özel boya ile işareüenm'esini sağla
yacak hüküm madde metnine eklenmiştir. 

Madde : 94 
•Bu maiddede yapılan değişiklikle, sandık kurullarında başkan ve üye olarak çalışanların oy venmesi yeni 

esaslara bağlanmış; böylece, 'bir seçmenin, biri görevli bulunduğu sandıkta, ikincisi seçmen .listesinde yazıl
dığı sanıdılkita olmalk 'üzere iki kez oy kullanması ihtimali önlenmiştir. Öte yandan adaylarla müşahitlerin, 
seçmen listesinde kayıtlı bulundukları sandi'klara gidip oy verme imkânları mevcut 'bulunduğundan fbu kim
selerin 'hazır 'bulundukları sandıkta oy verebilmelerine imkan veren eski hüküm kaldırılmıştır. 

Madde •: 97 
Bu maddede yapılan değişiklikle, birleşik oy puslası kullanılarak yapılan seçimlere de uygulanabilmesi 

için madde metnine, «birleşik oy puslaları» ibaresi eklenmiştir. 

Madde : 103 
Bu maddede yapılan değişiklikle, bu yasa değişikliği ile birleşik oy pusialarına verilen yemi biçim ve 

özelikler gözönüne alınarak, madde hükmünün birleşik oy puslası kullanılmak süratiyle yapılacak seçim
lere de uygulanabilmesini mümkün kılan ibareler, madde metnine eklenmıiştir. 

Madde : 112 
Bu maddede yapılan değişiklikle, seçim kurullarına yapılacak itirazlarla ilgili usul hükümleri yeniden dü-

zontenlmiş; bu cümleden olmak üzere, seçim kurulu başkanının bulunamadığı zamanlarda litiraz dilekçesinin 
nöbetçi savcıya verilebilmesi kuralı getirilerek, süre geçmesi nedeniyle itliraz hakkının ortadan kalkması 
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ihtimal bertaraf edilımıiş; ısiıyaSli partiler adına yapılan 'itirazlar için imza ve kıimfhlk (kanıtlama usulleri hasüt-
leştıiıniltaiş; elde buluınımaıyan faıkat nerede olduğu 'bilmen ve ıbildürilen delilerin, seçim kurullarınca celp ve tet
kik edlil!m>esıinıi zorunlu 'kılan hüküm getirilerek ırmğdurİy etlenin önlenmesi amaçlaırarruştu1. 

Madde : 117 
Bu maddede yapılan değişiklikle, şikayet üzerine seçim kuruıllarjınıca verilecek karanlara karşı itiraz süresi 

24 saatten 48 saate çıkarılrmştır. 

Madde : 122 — 123 — 124 
©u maddelerde yapılan değişûkliiklerle, bu yasayla yeniden düzenleneni seçmen kütüğü ve sandık seçmen 

İstel'eni haklkundalfci hükümler ıgözönJünde tutularak 'bunlara Itoarşı itirazlar yeniden düzenlenimjştlir. 

Madde : 125 
Bu maddede yapılan değişiklikle, maddeye yenii bir fıkra eklenmiştir. Bu fıikna hükmüyle, herhangi bir 

siiyasii patftinlin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönetmeliklerinde yazılı hü
kümlere ayikın davranjiıldığından bahisle itiraz yapma yetkisi, münhasıran o partimin üyelerine tanınmıştıı1. 
Aday tespiti ve tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanması, bir siyasi partinin iç işi olarak kaJbul edil
miş ve tana o partinlin üyesi olmayan, kimselerin itiraz dememesi ıkuınah getirtmiştir. 

Madde : 128 
Bu maddede yapılan değişiklikle, itiraz süresi maddede yazılı ölçüler içinde uzatılmış, böylece bu itiraz

lara işlerlik kazandırılmak amaçlanmıştır. | 

Madde : 130 
Bu maddede yapılan değişiklikle, Anayasanın 68 nci maddesinde öngörülen seçilme yeterliği ile ilgili id

dialar dışındaki nedenlerle adaylara yapılacak itirazların, adaylığın kesinleşmesine kadar yapılabilmesi, ke
sinleşmeden sonra bu tür itirazların kabul edilmemesi kuralı getirilmiştir. 

Madde : 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 166, 170, 171 : 

Bu maddelerde yapılan değişikliklerle, seçim suçları için öngörülen ceza yaptırımlarına işlerlik kazandır
mak ve bu ceza hükümlerinin caydırıcı olma niteliğini artırmak amacıyla, para cezaları 10 misli artırılmış. 
hapis cezaları ilgili maddelerin hizalarında yazılı ölçüler içinde fazlalaştırılmıştır. 

Madde : 180 
Bu maddede yapılan değişiklikle seçim suçlarından doğan kamu davasının açılması için öngörülen üç ay

lık süre bir yıla çıkarılmak suretiyle çok sayıda seçim suçunun dava zaman aşımı nedeni ile takipsiz bıra
kılmasının önlenmesi düşünülmüştür. 

Madde : 181, 182, 183 
Bu maddeler, seçmen kütüğü ve seçmen listeleri hakkında yapılan yeni düzenlemelere paralel duruma 

getirilmiştir. 

298 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDELERİN GEREKÇELERİ : 

26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanu
na çeşitli kanunlarla 10 Geçici Madde eklendikten ve bunlara l'den 10'a kadar sırayla geçici madde nu
marası verildikten sonra, bu kanuna 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla ve 20 . 2 . 1979 tarihli 
ve 2181 sayılı Kanunla eklenen birer geçici maddeye madde numarası konulmamıştır. 

Bu defa hazırlanan teklifte, bu eksiklik giderilmiş ve yukarıda gösterilen iki geçici maddeye sırasıyla (ge
çici madde 11) ve (geçici madde 1.2) numaraları verildikten sonra yeni eklenen 5 geçici maddeye bu sıra 
gözetilerek madde numarası konulmuştur. 
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- Geçici Madde 13, Geçici Madde 14 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunla eklenen bu iki geçici 

madde ile, Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının yeni düzenlenen kuruluş biçimlerine uy
gun duruma getirilmesi amacıyla intikal hükümleri yürürlüğe konmuştur. 

Geçici Madde : 15 
Bu geçici madde hükmüyle, önceki yasalar gereğince Adalet Bakanlığına bağlı olarak daimi seçmen kü

tüğü bürolarında çalışan personelle ilgili intikal hükümleri yürürlüğe konmuştur. 

Geçici Madde : 16 
Bu kanunun 36 ncı maddesi gereğince yapılacak ük genel yazımın tarihinin belirlenmesi için bu geçici 

madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde : 17 
Bu geçici madde ile, bu kanun hükümleri gereğince düzenlenecek seçmen kütüğünün ve sandık seçmen 

listelerinin tamamlanmasına kadar yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu 
üyeliği ve milletvekili ara seçimlerinde ve yerel idare seçimlerinde kullanılacak seçmen kütüğü ve sandık 
seçmen listelerine ilişkin intikal hükümleri düzenlenmiştir. 

CUMHURİYET SENATOSU ÜYELERİNİN SEÇİMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 
GEREKÇESİ : 

Madde : 1 
Bu maddede yapılan değişiklikle, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de uygulanacak 306 sayılı 

Milletvekili Seçimi Kanununun maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde : 11-13 
Bu maddelerde yapılan değişiklikle madde metinleri, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkındaki Kanunda birleşik oy puslalan için yapılan yeni düzenlemelere paralel duruma getirilmiştir. 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇESİ 

Madde : 10, 11, 12 
Bu maddelerde yapılan değişikliklerle, madde hükümleri, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük

leri hakkında kanunun 14 ncü maddesinin 11 nci fıkrasında yeniden düzenlenen seçimlere katılabilecek par
tilerle ilgili tanıma paralel duruma getirilmiştir. 

Madde : 17 
Anayasanın 68 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan, «seçim güvenliği bakımından hangi memurların 

ne gibi şartlarla aday olabilecekleri kanunla düzenlenir», hükmü ile, yapılacak yasa düzenlemeleri sırasın
da, «seçim güvenliği» unsurunun dikkate alınması emredilmiştir. 

Oysa, 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yürürlükteki biçimi ve bunun uygu
lanmasından çıkan örnekler, bu madde hükmünün, Anayasada öngörülen amacı gerçekleştirme konusunda 
yeterli olamadığı, aksine, Anyasa koyucusunun amacma tamamen ters sonuçlar veren bir nitelik taşıdığı 
gerçeğini ortaya koymuştur. 

«Memurların tarafsızlığı», «kamu yetkililerinin siyasal partilere ve farklı siyasal görüş taşıyanlara eşit iş
lem yapması», ilkeleri, «seçim güvenliği» kavramı içinde düşünülmesi gereken Anayasa ilkeleridir. Bu ilke
leri dikkate alan Anayasa koyucusu, memurların «seçim güvenliğini» ihlal edecek tutum ve davranışlarda 
bulunmamalarını amaçlamıştır. 

Bu amaç gözetilerek yapılacak yasa düzenlemesi sırasında seçim sonuçlarını etkiliyebilecek görev yerle
rinde çalışmakta olan memurların, ama yalnız bunların, seçimden belli bir süre önce istifa etmeleri kura
lının getirilmesi bir Anayasa emri olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Maddeye, bu Anayasa ilkelerinin amaçladığı biçimde yeni bir içerik ve kamu görevlilerinin görevli sayıl
ması gereken seçim çevrelerine açıklık kazandırılmıştır. 

Madde : 23 
Bu maddede yapılan değişiklikle, aday listelerinin kesinleşmesinden oy verme günü saat 17.00'ye kadar 

ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler üzerine, ilgili siyasi partinin genel 
merkezindeki yetkili organlarınca, bu eksikliklerin iki gün içinde tamamlanmasını öngören yeni hüküm ge
tirilmiştir. 

Böylece, milli iradeye ters sonuçlar veren, kazanması muhtemel adaylara karşı rakiplerinin yasa dışı 
girişimlerde bulunması olasılıklarını açık tutan eski hüküm kaldırılmış ve seçmen eğiliminin seçim sonucu
na yansıması ilkesi gerçekleştirilmiştir. Maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, ilgili parti teşkilatı aday listeleri
nin eksilme vuku bulan yeri ve sırası için belli süre içinde yeni aday bildirerek listeyi tamamlamış ola
caktır, 

Madde : 24 
Bu maddede yapılan değişiklikle seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanuna ge

tirilen, bağımsız adayların da birleşik oy pusulalarında yer almalarına ilişkin kural bu maddeye yansıtılmış
tır. 

Madde : 27 
Bu maddede yapılan değişiklikle, madde metni, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak

kında Kanunda yapılan yeni düzenlemelere paralel duruma getirilmiştir. 

Madde : 29, 30, 31, 33 
Bu maddelerde yapılan değişiklikle, kaldırılan «tercih oyu» ile ilgili ibareler madde metninden çıkarılmış 

ve maddelerin bunun dışındaki eski hükümleri aynen muhafaza edilmiştin 

Madde : 41 
Bu maddede yapılan değişiklikle, madde metni bu kanunla yapılan düzenlemelere uygun bir içeriğe ka

vuşturulmuştur. 

KALDIRILAN HÜKÜMLERİN GEREKÇELERİ 

(Çerçeve Madde — 5) 
Madde 5. — Teklifin 5 nci çerçeve maddesi ile, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü

tükleri Hakkında Kanun ile 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanununun gereksiz duruma gelen maddelerin kal
dırılması amaçlanmıştır. 

Madde 6 - 7 — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikte sunulan kanun teklifimizin 2/707 esasta ka itli ve halen Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 
bulunan Kanun Teklifi ile birleştirilmek üzere kabulünü ve gereğinin süratle yapılmasını saygıyla arz ve 
rica ederim. 22 . 3 . 1979 

İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel 

NOT : 2/707 esas no. lu teklif, Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda görüşülerek Adalet Komisyo
nuna intikal etmiş bulunduğundan, bu teklif, Adalet Komisyonuna havale edilmiştir. 22 . 3 . 1979. 

GEREKÇE 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi 
Cumalıoğlu, Turan Kocal ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 2/707 esasta kayıtlı 
kanun teklifinin incelenmesinden 298 sayılı 26 . 4 . 1961 günlü Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri Hakkındaki Kanunun «dava süresiı» başlığını taşıyan 180 nci maddesinde yazılı üç aylık sürenin 
bir yıl olarak belirlenmek suretiyle değiştirilmesinin istenildiği anlaşılmış ve yapılan tespitten Anayasa Ko
misyonunca bu değişiklik teklifinin aynen kabul edildiği görülmüştür. 

Yapılan bu değişikliğin tatbikatta tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla bu madde ile ilgili 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun «Seçim Delillerinin Saklanması» başlığını taşıyan 37 nci maddesinde 
de değişiklik yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

2/707 esasta kayıtlı teklifte 37 nci maddenin değiştirilmesi hakkında bir talep bulunmamaktadır. 
Gerçekten dava zaman aşımı süresi üç aydan bir yıla çıkarılmasına rağmen 37 nci maddede Seçim De

lillerinin altı ay süre ile saklanması gibi bir durumla karşı karşıya kalınacaktır. Bu itibarla bu değişikliğe 
mütenazır olarak seçim delillerinin dava sonuna kadar muhafazasını temin etmek amacıyla 37 nci maddede 
yazılan altı aylık sürenin iki yıla çıkarılması lazım geldiği ve 1 nci değişikliğin zaruri bir sonucu olduğunu 
kabul etmek gerekmektedir. 

İlk teklif Anayasa Komisyonunda görüşülmüştür. Bu komisyon 180 nci maddede yapılan değişikliği ka
bul etmiştir. Madde mevzu itibariyle tamamen Adalet Komisyonunun ihtisasına taalluk etmektedir. Bi
rinci teklifin bütünlüğünün muhafazasını teminen bu teklifimizin münhasıran Adalet Komisyonuna havale 
edilmesini ve 2/707 esasta kayıtlı kanun teklifi ile birleştirilmesini istemek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İSMAİL HAKKI TEKİNEL'İN TEKLİFİ 

25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 Numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçim Delillerinin Saklanması : 

Madde 37. — Hesaba katılan ve katılmayan ve itiraza uğramış olan oy puslalan, sayım ve döküm cet
velleri ve milletvekilliğine seçilme tutanakları ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak, iki yıl süreyle, ilçelerde 
ilçe seçim kurulu başkanı, illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklamr ve Yüksek Seçim Kurulunun 
talebi olmadıkça hiç bir yere gönderilmez. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/707 
Karar No. : 11 

21 . 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi 

Cumalıoğlu, Turan Kocal ve Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 26 . 4 . 1961 tarihli 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 
tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi, Adalet Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin de katıldığı 
21 . 3 . 1979 tarihli toplantıda Komisyonumuzca görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünün ve maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmış, sadece 52 nci maddede 
yer alan bir çözümün Anayasanın ruhuyla bağdaşmayacağı konusunda bir muhalefet şerhi sözkonusu olmuştur. 

Teklifin çerçeve 1 nci maddesi içinde yer alan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkında Kanunun 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 91, 92, 
93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 
148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 ve 183 ncü mad
deleri teklifte olduğu biçimde aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesindeki 14 ncü maddeye ait değişiklik teklifinin 11 nci fıkrasında Çanakkale Mil
letvekili Altan Tuna ve İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy tarafından verilen önergeler ve teklifin 52 nci 
maddesine ait değişikliğin değiştirilmesine ilişkin İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy'un önergesi reddedil
miştir. 

Geçici madde eklenmesine dair hükümler ve geçici madde metinlerini içeren 2 nci çerçeve madde; 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1, 11 ve 13 ncü maddelerinde değişikliği 

öngören çerçeve 3 ncü madde; 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10, 11, 12, 17, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33 ve 41 nci maddelerine 

ilişkin değişiklikleri öngören çerçeve 4 ncü madde; 
Ve 5, 6 ve 7 nci maddeler teklifteki biçimde aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

52 nci ve 14 ncü maddelere 
muhalifim. 

Muammer Aksoy 

Başkanvekili 
Konya 

Şener Battal 

Kâtip 
Urfa 

Ahmet Melik 
İmzada bulunamadı. 

Bu Rapor Sözcüsü 
Adana 

Cevdet Akçalı 

Afyonkarahisar 
Ali İhsan Ulubahşi 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Çanakkale 
298 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin 11 nci fıkrasında yapılan değişik
liğe karşıyım. Karşı oy yazım eklidir. 

Altan Tuna 

Çorum 
Mehmet Irmak 

İmzada bulunamadı. 
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Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Elazığ 
Rasim Küçükel 

istanbul 
Ferit Gündoğan 

Erzurum 
Çetin Bozkurt 

îzmir 
Talât Asal 

imzada bulunamadı. 

Kayseri 
Mehmet Gümüşçü 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
Hüseyin Cavit Erdemir 

Ordu 
Kemal Şensoy 

KARŞI OY YAZISI 
1. Seçimlere katılan siyasal partilerin radyo ve televizyondan yararlanma sünelerinin ilke olarak o par

tilerin Pariameritıodalki güçleri; oranında (yada son seçimlerde aldıikîara oylar oranımda) olmasının, Anayasa
mızın ruhuna ve adalet »kurallarına uygun düzeceği kanısındayım. Anjcalk, «Seçimıe katılan her partiye, Parla
mentoda tem&fflcdsd olan her partiye ve Parlamentoda grubu olan her partiye radyo ve televizyondan yarar
lanma konusunda asgari bazı süreler tanınmalıdır. Bu mâdenle. 52 nci modldöde öngörülen her partinin radyo 
ve televizyondan ayım sürede yararlanmasını benimseyen çiöziüımiö (karşıyım. 

2. Seçime katılma bakımından bugüne kadar aranan yasal ıkoşulların zorlaştalmasını çeşitli bakımlar
dan saikımcaîı bulduğumdan öltJiirü 14 nıcü maddenin orJbirind fılkırasınfdalki üçte bir oranının dörtte bür olanak 
değişti tilmıesdnin uıygun olacağı Ikanüsındayım. 

3. 17 ncii maddeye i'Dişkin «Savcıların da nerede seçime katılırlarsa (katılsınlar meslekilerinden çakiîms-
lerlnin şarjt olduğunu öngören;» değl-şLl'ciiğe karşıyım. 

21.3.1979 
tstan/bul ıMıM'öüvdkiH 

Muammer Aksoy 

KARŞI OY YAZISI 
Siyasal partiler toptanda, var olan sınıf ve tabakaların 'iktidarı ele geçirmeleri iç'in örgütlenerek oluştur

dukları araçlarıdır. Siyasal partilerin, iktidarı ele geçirme uğraşını vereceiklterd alana, seçim alanına girmelerini 
zorlaştırmak değil kolaylaştırmak gerekir. Maddenin bu şekli, Anayasarniizin «vazgeçilmez» saydığı siyasal par-
tülerin bazılarını seçim alanımın dışına itiyor, vazgeçiyor. 

Değişen bu fılkra ile siyasal partilere, illerimizin bugünkü sayısına göre, tüm ilçeleriyle birlikte en az 23 il
de ve oy verme gününden en az 6 ay önceden örgütlenme zorunluluğu getiriyor. Bu değişiklikle, yeni dü
şüncelerin Parlamentoya yansımasına ek zorluklar getirilirken, şu anda toplumda tabam olmayan, yansıması 
olmayan bazı düşüncelerin, çok büyük üye sayılarından tek üyelikle temsile düşmüş düşüncelerin seçimlere ka
tılabilmeleri bir ayrıcalık olarak geliyor. 

Maddedeki «Meclislere kendi listesinden seçilmiş olma» koşulu da olayların gelişmesi sonucunda, seçil
dikleri partilerden istifa yoluyla Meclislerin en büyük grubu oluşturulsa da seçimlere katılmalarını önlüyor. Lis
tecinden seçilmüş tâk üyesi olan partinin örgütünün duıuımuna bakılmaizken, istifalar yoluyla bk araya gele--
oak olanlar kaç kişi olurlarsa olsunlar 23 ilde örgüt kurmak! zorumda bırakılıyorlar. 

Bu nedenlerle Parlamentomuzun bugünkü partilerine 'tek üyefii olsalar dalhi seçimlere katılmaları ayrıcalığı 
getürütrttoen, şu anda kendli listelerinden seçilmiş üyesi olmayan partilerle, kurulaibleoelk partilerin, seçimlere 
totılmalaıranida var olan engelleri daha da artıran bu maddeye Anayasamızın «eşitlik» vıe «Siyasal1 paıitilertin 
demolkaıafflk siyasal hayatın vazgeçilmez unsurları oldukları» ilkelerime aykırı olduğu düşüncesiyle karşıyım. 

SaygtarrçLa, 21,3.1979 
Çanakkale 'Mıiletveikili 

Aharı Tuna 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 23.3.1979 

Esas No. : 2/707, 2/717 
Karar No. : 90 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocatmam, İstanbul Milletvekilleri ismail Hakkı Tekine!, Fehmi 
CuTnalı'oğlu, Turan Kocal Ve Kayseri MMetVekli Tur ian Föyz'ioğlu ve 6 arkadaşının, 26.4.1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılmıası ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 Tarihi ve 304 Sayılı Cum
huriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi; 25.5.1961 tarihli ve 306 Sa
yılı MilldtvdkM Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırİm'ası Hak-
ıkırida Kanun Tdklifi ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tdkinel'İn, 25.5.1961 tarihli ve 306 numaralı Mİ1-
Idtvdldli Seçimli Kanununun 37 nci Maddesinin Değiş ̂ riimesln'e Dair Kanun Tdklifi, Adalet Bakanlığı ve 
Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin de 'katılmasıyla Kom&yonumuzda incelenip görüşüldü.. 

Komisyonumuz aynı mahiyette olan her iki tekliflin birleştirilmesini ve görüşmelere esas olaralk daha ge
niş kapsamlı olan 2/707 esas kayıt no. lu birinci teklifin alınmasını 'kararlaştırmıştır. 

•Bilindiği gibi hür, dürüst ve eşit seçim demokrasi n'in temel taşıdır. Teklif, ülkemizde uygulanagelen se-
çÜm kanunlarını günün koşullarına göre düzelterek, seçimlerde eşitliği, güvenliği ve dürüstlüğü daha da temi
nat altına almakta, böylece demokratik sistemlin güçlendirilmesini sağlamaya çalıışma'ktaidi'r. 

'Komisyonumuz bu nedenle teklifin tümünü uygun bularak maddelerin incelenmesine geçmiştir. 
Çerçeve 1 nCi madde ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 

Bazı Maddeleri Değiştirikndkitddir. Bu maddelerden 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 4.2, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 68, 75, 77, 
78, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 
144, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 183 nCü ma& 
deler Komisyonumuzca uygun görülerek aynen ka'bül edilmiştir. 

Kurullarda görev alamayacak olanları belirleyen 26 nci maddedeki «milletvekilleri» kelimesi Cumhuri
yet Senatosu Üyelerinin de bu kurullarda görev alamamalarını sağlamak amacıyla «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri» sökünde degişttiirilmişjtir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne atanacak şahmın 'kalifiye eleman olması gerekeceğinden, genel bü
klümlere göre verilecek ücretle bu nitelikte bir uzman bulunamaması ihtimali gözönüne alınmış ve 30 ncu 
maddede yapılan değişiklikle, Yüksek Seçim Kuruluna sözleşmeli veya devamlılık esasına göre bu göreve 
atama ydtMsi tanınmıştır. 

36 nci maddeye yeni bir fıkra eklenerek, islimleri bildirilen siyasi parti temsiildilerinin ilçe seçim kurulu baş
kanlığından aldıkları bölge ile temsilcilik görevi yapabiîmdleri Sağlanmışltır. Böylece maddenin uygulanması
na açıklık getirilmiştir, 

Radyo ve televizyonla propagandayı düzenleyen 52 ncli maddenin altıncı fıkrasında, Yüksek Seçim Kuru
lunun ydtJklilerini gen'işldten bir ibare değişikliği yapılmıştır. 

55 nci maiddönin son fıkrasındaki «yarısıhdan bir misline» ibaresi, «hir mislinden iki misline kadar» şek
lînde değişltli'rilerdk, radyo ve televizyonda suç teşkil eden konuşmaları yapanların cezalan bu suçların ağırlı
ğına göre artırılmıştır. 

58 nci maddeye «raidyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla, diğer seçim propagandaların
da, Türkçeden başlka dil ve yazı kullanılması yasak-ir.» hükmü dklönerdk, Siyasi propagandanın yalnızca 
Devletin rösmli diliyle yapılacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Yapılan ekleme sonucu ilk cümlede yer alan 
«Arap harfleriyle yazılar» ibaresi gereksiz kaldığından metlinden çıkarılmıştır. 

128 nci madde sandık kurulu kararlarına ve tutanağa itirazı düzenlemektedir. Bugünkü uygulamada, 
ekseriyetle ilçe seçim kurulları kendilerine yapılan itirazları İtıcdl'eyip bir karar vermeden, biiırleştimıe tuta-
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inağı düzenlemelkte ve birleştirme tutanağını düzenleidikterı sonra da itirazları karara bağlayamamalktadırlar. 
Gerçekte yasanın 129 ncu maddesine göre, ilçe seçim kurullarının itirazları incelemeden önce, birleştirme tu
tanağı düzenlememesi gerektiği halde uygulamada pek çok aksaklık doğmaktadır. îlçe seçim kurullarının tek
lifteki gibi oy verme gününden sonraki Salı günü saat 14,00'e kadar beklemeleri halinde ise seçim sonuçlarının 
alınması çok gecikecektir. Bu nedenle sandık kurulu kararlarına itiraz süresi değiştirilmeden, «îlçe seçim 
kurulları, yukarıda gösterilen itiraz süreleri sona ermeden veya süresinde yapılan itirazları inceleyip bir ka
rara bağlamadan önce birleştirme tutanağı düzenleyemez.» hükmü maddeye son fıkra olarak eklenerek açık
lık getirilmiştir. 

151 nci maddenin matlabı, maddenin kapsamı gözönüne alınarak «Yasak propaganda» şeklinde değişti
rilmiş ve maddeye «Bu Kanunun 58 ve 60 ncı maddelerinde yazılan yasaklara aykırı hareket edenler hak
kında, diğer kanun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin liradan onbin li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur.» hükmü ikinci fıkra olarak eklenerek, 58 ve 60 ncı maddelerde ya
zılı yasaklara uymayanların ne şekilde cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 

161 nci maddenin son fıkrasındaki «Zammolunur» kelimesi «Artırılarak hükmolunur» şeklinde değiştirile
rek, madde dil yönünden sadeleştirilmiştir, 

Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle sair görevlilere ödenecek ücretlileri düzenleyen 182 nci maddenin ilk 
fıkrasına «Siyasi parti temsilcileri» de eklenmiştir. Son fıkradaki görevlilere verilen ücretlerin vergilendirilme-
melerine ilişkin hüküm, Sayıştayın İçtihadı Birleştirme Kararına paralel olarak «Bakanlar Kurulunca belirle
necek esas ve miktarlara göre ödenecek ücretler vergilendirilmeksizin ödenir» şeklinde yeniden düzenlenmiş
tir. 

Çerçeve 2 nci madde ile geçici maddeler düzenlenmektedir. 
Geçici 13 ncü maddenin ilk fıkrasına yapılan ek ile Yüksek Seçim Kurulundan ayrılan üyelerin ad çek

mesine başkan ve başkanvekilinin giremeyeceği karara bağlanmıştır. 
Geçici 14, 15, 16 ve 17 nci maddeler uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve 3 ncü madde ile 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1, 11 ve 13 ncü 
maddelerinde yapılan değişiklikler yerinde mütalaa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

Çerçeve 4 ncü madde ile 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapıl
maktadır. Komisyonumuz bu maddelerde yapılan değişiklikleri aynen kabul etmiş, diğer teklifle aynı Kanu
nun 37 nci maddesinde yapılan değişikliği de bu madde kapsamına almıştır. 

Teklifin 5 nci maddesi ile 298 ve 306 sayılı kanunların bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmaktadır. Mad
denin birinci fıkrasının (c) bendi ile yürürlükten kaldırılmak istenen 298 sayılı Kanuna 656 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 ve ek 3 ncü maddeler halen fonksiyon ifa ettiğinden bu bent metinden çıkarılmış ve madde 
bu değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
ve Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 
Oylamada bulunmadı 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Kastamonu 
/. Hilmi Dura 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Nevşehir 
İbrahim Etem Boz 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Zonguldak 
Koksal Toptan 
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C. SENATOSU ARTVİN ÜYESÎ RECAİ KOCAMAN, İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİ İSMAİL HAK
KI TEKİNEL, FEHMİ CUMALIOĞLU, TURAN KOCAL, KAYSERİ MİLLETVEKİLİ TURHAN FEY-

ZİOĞLU VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

26. 4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24.5.1961 
Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi; 
25.5.1961 Tarihli ve 306 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı 

Maddelerinin Kaldırılması Hakında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26.4.1961 Tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunun, 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 91, 
92, 93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 
147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 ve 183 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler : 

Madde 1. — Özel kanunlarına göre yapılacak Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, il genel meclisleri, 
belediye başkanları, belediye meclisleri, muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bu Ka
nun hükümleri uygulanır. 

Sandık Bölgesi : 

Madde 5, — Seçimlerde, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim 

birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde (300) seçmenin varlığı aranmaksızın, mesafe durumu ve ulaşım 
güçlükleri dikkate alınarak, gereken sayıda sandık bölgesine ayırılabüir. 

Seçmen sayısı (400)'ü aşmayan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını bir sandıkta verebilirler. 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 

Madde 9. — Seçim işleri, seçim kurullarınca yürütülür. 
Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve 

seçmen kütükleri yazımında, seçim kuruUarımn istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru 
olarak göndermeye mecburdur. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTIĞÎ METİN 

26.4.1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kal
dırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 
24 . 5 . 1961 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi; 25 . 5 . 1961 Tarihli ve 306 Sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 .4 .1961 Tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun, 1, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, "36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 87, 
91, 92, 93, 94, 97, 103,112,117,122,123,124, 125, 
128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 
144, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 
160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 
ve 183 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.: 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler : 

Madde 1. — 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sandık Bölgesi : 

Madde 5. — 5 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 

Madde 9. — 9 ncu madde aynen kabul edilmiş
tir. 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

26 . 4 . 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 
24.5.1961 Tarihli ve 304 Sayılı Cumhuriyet Senatosu 
Üyelerinin Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi; 25 \ 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hak

kında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298. saydı 
SeçimMın Temel Hükümleri ve Seçınıan KJütülklie-
'üi Halkkıınıda Kaınıuınıum X, 5, 9, 10,, İd, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 75, 77, 78, 86, 
87, 91, 92, 93, 94, 97, 103, 112, 117, 122, 123, 124, 
125, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 
144, 146, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 
160, 161, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 180, 181, 182 
ve 183 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir:. 

Kanunun Uygulanacağı Seçimler : 

Madde 1. — 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Sandık Bölgesi : 

Madde 5. — 5 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Seçim İşlerinin Yürütülmesi : 

Madde 9. — 9 ncu madde aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Teklif) 

Seçim Kurulları : 

Madde 10. — Ankara'da bir Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede 
bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerine konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur. 

îl merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe seçim kurulu teşkil olunur. 
Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'i aşan ilçelerde, köy ve mahalle sınırları (seçim bölgeleri) esas 

alınarak ve mümkün olduğu nispette nüfus sayısında eşitlik gözetilerek; birden fazla ilçe seçim kurulu teşkil 
edilir. 

îl belediyeleri ile ilçe belediyeleri dışında; ilçe dahilindeki (merkez ilçe dahil) diğer belediyeler; bölünme 
yapılmaksızın, mahalleleri ile birlikte bir bütün olarak ilçe seçim kurullarından birine bağlanır. 

Yüksek Seçim Kurulu : 

Madde 11. — Yüksek Seçim Kurulu, bu Kanun hükümleri gereğince seçilen yedi asıl ve dört yedek üyeden 
kurulur. 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 
Asıl ve yedek yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. 
Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla onbir 

kişi seçilir. Bunlar, gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Başkan ve 
başkanvekilinin görev süresi dört yıldır. 

Başkanvekili, başkanlık görevlerinin yapılmasında başkana yardım ve bulunmadığı zaman ona vekillik ya
par. Başkanvekilinin de engeli halinde, asü üyelerin en yaşlısı başkanlık görevini yerine getirir. 

Her yenileme seçiminden sonra, Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ay
rılır. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. 

Üye Seçimi Zamanı : 

Madde 12. — Süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçimi için, her iki yılda bir 
ocak ayının ilk haftasında seçim yapılır. 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olursa, yukarıdaki madde gereğinco tamamlanır. Bu yoldan seçilen 
kimse, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 14. — Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için başka başka renk ve 

ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında 
bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kâğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Ku
rulu» filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kâğıt hamurundan baş
layarak zarfın imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri arasından seçeceği üç yargıcın de
vamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarflan, il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sa
yıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

2, özel zarfların imali için gerekli «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigran kalıpları ile zarf 
ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra saklamak, 

Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kuru
lu» filigranım taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (40O)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere 
bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim ku ullarına zamanında ulaştırmak, 

Oyunu kullanan seçmenin parmağının işaretleneceği özel boyayı ithal veya imal ettirmek, sandık kurulla
rında zamanında bulundurmak, saklamak, 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçim Kurulları : 

Madde 10. — 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Seçim Kurulu : 

Madde 11. — 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Üye Seçimi Zamanı : 

Madde 12. — 12 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 14. — 14 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçim Kurulları : 

Madde 10. — 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Seçim Kurulu : 

Madde 11. — 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Üye Seçimi Zamanı : 

Madde 12. — 12 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Görev ve Yetkileri : 

Madde 14. — 14 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 



— 30 — 

(Teklif) 

3. Bu Kanunda söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste gibi her türlü basılı kâ
ğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağ
lamak, 

4. Tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup mevcut illerin en az üçte birinde, en az altı ay 
evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, il ve ilçe seçim kurullarının yeniden ku
rulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek, 

5. İl ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak, il seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve 
kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin 
karara bağlamak, 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek, 
7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itiraz

ları derhal inceleyip kesin karara bağlamak, 
8. îl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak, 
9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçi

minin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara 
yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak, 

10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal 
cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gere
ken genelgeleri zamanında yapmak, 

İl1. Siyasi partilerin, yasama meclisleri genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve il 
genel meclisi üyelikleri genel seçimlerine katılabilmeleri için, son Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu genel 
ve ara seçimlerinde kendi listelerinden yasama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olmaları 
veya tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup mevcut illerin en az üçte birinde oy verme gününden 
en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatlarını kurmuş bulunmaları gerektiğinden; bu esaslar dairesinde seçime 
katılabilecek siyasi partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yeni
leme kararının ilanından sonraki beş eün içinde ilan etmek, 

12. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belir
lemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarmı yapmak ve denetlemek, 

13. Kanunla kendisine verilen başlıca görevleri yapmak. 

// Seçim Kurulu : 

Madde 15. — İl Seçim Kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan en 
yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. Bunlardan dereceû en yüksek olanı kurulun başkanıdır. Kurulun yar
gıçlardan iki de yedek üyesi vardır. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapar. 

Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri için, aynı derecedeki yargıçlar arasında en kıdemlisi ve kıdemde 
eşitlik halinde en yaşlısı görevlendirilir. 

İl seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını yapacak olan 
yargıçlardan biri herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi yapabilecek başka bir yargıç 
da bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan ve görevinden ay
rılmasında sakınca görülmeyen bir yargıca, merciince bu yetki verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıçlardan tamamlanmasına imkân bulunmayan hallerde, bu ağır 
ceza merkezine en yakın ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yargıçlardan biri, yukarıdaki usule 
göre yetki verilerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın gelip görevine başlamasına kadar, seçim kurulu başkanlığını, 
kurulun kendi arasından gizli oyla seçeceği bir üye yapar. 
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// Seçim Kurulu : 

Madde 15. — 15 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

// Seçim Kurulu : 

Madde 15. — 15 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Siyasi Parti Temsilcileri : 

Madde 17. — Son Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden ya
sama meclislerinden birine seçilmiş en az bir üyeye sahip olan veya 14 ncü maddenin dördüncü bendi gere
ğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanlar, il 
ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüş
melerine katılırlar, oy kullanamazlar. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 14 ncü maddenin onbirinci bendi ge
reğince yapılan ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partilerin 
bu kurullarda temsilci bulundurma hakları sona erer. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, bunları da dinledikten son
ra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

İlçe Seçim Kurulu : 

Madde 18. — İlçe seçim kurulu, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, bir başkan ile altı asıl ve altı 
yedek üyeden kurulur ve iki yıl süre ile görev yapar, ilçedeki en yüksek dereceli yargıç kurulun başkanıdır. 
Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır. Bir asıl üyenin katılmadığı toplantıya, öncelikle o üyenin yedeği çağırılır. 

İlçede aynı derecede birkaç yargıç bulunduğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik halinde en yaşlısı 
seçim kuruluna başkanlık eder. 

ti merkezlerinde kurulacak merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına başkanlık edecek yargıçtan 
sonra gelen en yüksek dereceli yargıç, kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık eder. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri : 

Madde 19. — 1. ilçe seçim kurulunun dört asıl ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır. Bu üyeler 
aşağıda yazılı olduğu gibi belli edilir: 

ilçe seçim kurulu başkanı, bu kurulun yeniden kurulması için yukarıdaki maddede öngörülen sürenin 
başında, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi 
partiye birer asıl ve birer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu işlemle belirlenen veya süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik ka
lan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, o ilçede aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, 
aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen dört asıl ve dört yedek üyenin tümü belirlenemediği tak

dirde, 14 ncü maddenin dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği siyasi partilerden o il
çede teşkilatı bulunanlar tespit edilerek bunlar arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik 
üyelik sayısı kadar siyasi partinin, yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler ilçe seçim kurulu üyesi olur. 

ilçe seçim kurulunun bu bendde gösterilen üyeliklerinden eksik kalanlar, ikinci bent hükümleri gereğince 
tamamlanır. 

2. Diğer iki asıl ve yedek üyelikle yukarıdaki bentte yazılan işlemler sonucunda eksik kalan asıl ve yedek 
üyelikler, ilçe merkezinde görev yapan ve toplam memuriyet süresi on yıldan fazla olan, yasama meclisleri 
veya yerel idare seçimlerinden birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiçbir 
siyasi partiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren, o ilçedeki görev süreleri esas alınarak düzenlenecek 
listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile belli edilir. Ad çekme, birinci bent hükümleri 
gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Ad çekme sırasında, 
adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği belirlenir. An
cak, aynı bakanlığa mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz; zorunlu durumlar saklıdır. 
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Siyasi Parti Temsilcileri : 

Madde 17. — 17 nci madde aycen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Siyasi Parti Temsilcileri : 

Madde 17. — 17 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

İlçe Seçim Kurulu : 

Madde 18. — 18 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

İlçe Seçim Kunttu ÜyeMderi : 

Madde 19. — 19 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

îtçe Seçim Kurulu : 

Madde 18. — 18 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

İlçe Seçim Kurulu Üyelikleri: 

Madde 19. — 19 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 
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3. İlçe seçim kurulu başkanı, siyasi partiler arasında yapılan ad çekmenin gün ve saatini, ad çekmeye ka
tılan siyasi partilere tebliğ eder, 

Görev süresi içinde asıl üyeliklerde vukubulacak boşalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kendi yedeği geti
rilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler, eksilen üyenin niteliğine göre, seçilmesinde uy
gulanan hükümler gereğince tamamlanır. 

14 ncü maddenin onbirinci bendi gereğince yapılan tespit ve ilandan seçime katılamayacağı anlaşılan veya 
o seçim çevresinde seçime katılmayan partinin ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona erer. Bu yoldan 
boşalan üyelikler, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi bulunmayan partiler hak
kında birinci bentte yazılan hükümlerin uygulanmasıyla belirlenir. 

İlçe seçim kurulunda boşalan göreve getirilen kimse, yerine geldiği üyenin süresini tamamlar.; 

Sandık Kurulu : . 

Madde 21. — Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle 
toplanır. 

Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 

Madde 22. — İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle 
görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmak
la tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi 
olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri de, ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenecek 
süre içinde, yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre 
içinde liste vermeyen parti temsilcisi, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında 
ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir. 

Şu kadar ki, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre partilere üye olmayacak kimseler ile köy muhtar
ları, görev yaptıkları köylerde şandık kurulu başkanı olamazlar. 

Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaşlısı başkan
lık eder. 

Sandık Kurulu Üyelikleri : 

Madde 23. — Sandık kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir : 
İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden, 

son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer 
yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı 
şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır. 

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir. 
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdir

de, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya 
göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık 
kurulu üyesi olur. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyele
rinden keza ad çekme ile iki kişi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl, diğeri yedek üyedir. Şu kadar ki; 
bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve 
ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda 
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Sandık Kurulu : 

Madde 21. — 21 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 

Madde 22. — 22 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Kurulu \JycV'kleri : 

Madde 23. — 23 ncü madde aynen kaba! edil
miştir. 

Sandık Kurulu : 

Madde 21. — 21 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Kurulu Başkanının Seçimi : 

Madde 22. — 22 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Kurulu Üyelikleri : 

Madde 23, — 23 ncü madde aynen kabul edil
miştir, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 



— 36 — 

(Teklif) 

yazılan hükümlerin sandık kurullarına üye vermemiş partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır. 
Yukarıdaki fıkralar gereğince belirlenen sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin yerine, önce

likle, gelmeyen üyenin yedeği alınır. 
Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun baş-

kanı tarafından yapılır. 
Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o çev

rede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca olmayan kimselerden doldurulur. 

Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi : 

Madde 24. — Sandık kurulları Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen tarihte kurulur. 
Bu kurulların asıl ve yedek üyeleri, her seçim çevresinin yerel özellikleri gözönüne alınarak Yüksek Se

çim Kurulunca tespit edilecek tarihlerde göreve başlarlar ve sayıma ilişkin evrak ve belgeler ilçe Seçim kuru
luna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışmaya devam ederler. 

Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar : 

Madde 26. — îdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü maddesinde yazılı 
askeri şahıslar, milletvekilleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kurullara seçilemezler. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilere üye olamayacak kimseler; bu kurullarda üye, mü
şahit veya temsilci olarak, siyasi partiler tarafından görevlendirilemezler. 

Kuruluş ve Tanımlar : .< 

Madde 28. — 
A) Kuruluş : 
Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da bir «Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü* ile her ilçede 

«Seçmen Kütükleri Bürosu» kurulmuştur. 
B) Tanımlar : 
1. Bu Yasaya göre seçmen olan vatandaşları tek olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belirleyen 

bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına «Seçmen Kütüğü» denilir. 
2. Seçmen Kütüğü, Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ta

rafından, bu Yasaya uygun olarak tasarlanacak, planlanacak, yönetilecek ve yürütülecek çalışmalarla elde 
edilir. 

3. Bir seçmene ait ve seçmeni tanımlamak için kullanüan; adı, soyadı, doğum yılı ve doğum yeri gibi ka
yıtların her birine «Veri» denilir. 

4. Bir seçmeni tek olarak tanımlayan verilerin bütününe «Seçmene Ait Bilgi» denilir. 
5. Seçmenin devamlı oturduğu konutun bulunduğu ilçe, muhtarlık, sokak isimleri ile binanın kapı ve varsa 

daire numarası «Seçmenin Adresi»'dir. 
6. Her seçmen; seçmen kütüğü sıra numarası, adı, soyadı, ana ve babasının adı, doğduğu ilçe, doğum yılı 

ile belirlenir ve tanımlanır. 
7. Seçmen kütüğündeki bilgilerin; bu Kanunda yazıldığı şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi ve tamamlan

masına Seçmen Kütüğünün «Güncelleştirilmek'si denilir, 
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Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi 

MsâEİe 24. 24 BCÜ madde aynen kabul edil-

KuntUarda Görev Alamayacak Olanlar : 

Madde 26. — 26 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Kuruluş ve Tanımlar : 

Madde 28. — 28 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sandık Kurullarının Kurulması ve Görev Süresi : 

Madde 24. — 24 ncü madde aynen kabul edil-
rrtişöir. 

Kurullarda Görev Alamayacak Olanlar : 

Madde 26. — İdare amirleri, zabıta amir ve me
murları, Askeri Ceza Kanununun 3 ncü maddesin
de yazılı askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ve adaylar, bu Kanunda gösterilen kural
lara seçilemezler. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi 
partilere üye olamayacak kimseler, bu kurullarda 
üye, müşahit veya temsilci olarak, siyasi partiler ta
rafından görevlendirilemezler. 

Kurutuş ve Tanımlar : 

Madde 28. — 28 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma Amaç ve İlkeleri : 

Madde 29. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluşunun çalışma amacı; yasalara uygun olarak seç
men vatandaşın eksiksiz belirlenmesini, mükerrer yazımın önlenmesini, seçmenin kolay, hızlı, doğru oy ver
mesini, seçimin çabuk sonuçlanmasını, mükerrer oy kullanan seçmenlerin tespitini, vatandaşların görev ve so-
lumluluklarına uygun siyasal haklarını yüksek oranda kullanmalarını sağlayacak bilginin; toplanması, düzen
lenmesi, -saklanması, işlenmesi, kullanılır hale getirilmesi ve gerekli yerlere ulaştırılmasını ve dağıtımını sağ
lamaktır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; çalışmalarını, proje, program, raporlama ve gelişmiş yönetim teknik
lerine uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ilkeler içinde yürütür. Genel Müdür, Yüksek Se
çim Kurulunca onaylanan programına uygun, aylık ve haftalık raporlarla çalışmalarını Yüksek Seçim Kuru
luna sunar. 

Genel Müdürlüğün denetleme ilke ve yöntemi, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 
Yüksek Seçim Kurulunca; seçmen kütüğünün önemi, düzenleme yöntemleri, seçmenlerin görevleri, bu 

çalışmanın vatandaşa ve devlet hayatına katkı ve yararları, bu çalışmada uygulanan teknikler ve gerekli bilgi
ler; bütün ülke ve vatandaşları kapsayan, sürekli tanıtma programları ile yaygınlaştırılır. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen Kütük Bürolarının Kuruluşu ve Yönetimi : 

Madde 30. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulunca atanan ve bu Kurula bağlı bir 
Genel Müdür; merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seçmen kütük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından, bu kanunda yazılı esaslar dairesinde yönetilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kütük bürolarının kuruluş şeması, birimleri, birimler arasın
daki ilişkiler, görev tanımlamaları, yetki ve sorumlulukları, mensuplarının nitelikleri, göreve alınmaları, yük
seltilmeleri, nakilleri, haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine dair hükümler, bu 
Kanunun 31 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gözönünde tutularak 
Genel Müdürlükçe hazırlanıp, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilip onaylanacak bir genelge ile düzenlenir.; 

Bu genelgede yazılı esaslarla, hizmetin gereği gözönünde tutularak, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
ile seçmen kütük bürolarının ihtiyacını karşılayacak her sınıf ve derecedeki kadrolar Genel Müdürlüğün tek
lifi ve Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile tespit edilerek, Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Talep edilen bu kadrolar Adalet Bakanlığınca, kadro sağlanmasına ilişkin 657 sayüı Devlet Memurları 
Kanununda yazılı usul hükümleri uygulanmaksızın, doğrudan Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa 
gönderilir. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen kadrolar Resmi Gazetede yayınlandığı günde Adalet Bakanlığı kadro
larına eklenmiş olur. 

Seçmen kütük bürolarında görevli şef ve memurların sicil amirleri bağlı bulundukları ilçe seçim kurulu baş
kanıdır. Bunlar hakkında uyarma ve kınama cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe seçim kurulu baş
kam yetkilidir. 

îlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yerdeki 
adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılmalarına müsaade edebilir. 
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Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma 
Amaç ve İlkeleri : 

Madde 29. — 29 ncu madde aynen kabul edil
miştir, 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen 
Kütük Bürolarının Kuruluş ve Yönetimi : 

Madde 30. — 30 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Çalışma, 
Amaç ve İlkeleri : 

Madde 29. — 29 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile Seçmen 
Kütük Bürolarının Kuruluşu ve Yönetimi : 

Madde 30. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlü
ğü, Yüksek Seçim Kurulunca sözleşmeli veya de
vamlılık esasına göre atanan ve bu kurula bağlı bir 
genel müdür; merkez ilçe ve diğer ilçelerdeki seç
men kütük büroları da bağlı bulundukları ilçe seçim 
kurulu başkanı tarafından, bu kanunda yazılı esas
lar dairesinde yönetilir. 

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile seçmen kü
tük bürolarının kuruluş şeması, birimleri, birimler 
arasındaki ilişkiler, görev tanımlamaları, yetki ve so
rumlulukları, mensuplarının nitelikleri, göreve alın
maları, yükseltilmeleri, nakilleri, haklarında disiplin 
kovuşturması yapılması ve sair özlük işlemlerine dair 
hükümler, bu Kanunun 31 nci maddesi ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri göz-
önünde tutularak genel müdürlükçe hazırlanıp, Yük
sek Seçim Kurulunca kabul edilip onaylanacak bir 
genelgeyle düzenlenir. 

Bu genelgede yazılı esaslarla, hizmetin gereği göz-
önünde tutularak, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 
ile seçmen kütük bürolarının ihtiyacını karşılayacak 
her sınıf ve derecedeki kadrolar Genel Müdürlüğün 
teklifi ve Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile tespit 
edilerek, Adalet Bakanlığına bildirilir. 

Talep edilen bu kadrolar Adalet Bakanlığınca, 
kadro sağlanmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda yazılı usul hükümleri uygulanmaksı-
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Devamlı veya Geçici Personel ve Görevlendirme Yetkisi : 

Madde 31. — Yüksek Seçim Kurulu; 657 sayılı Devlet Memurları Kânununa göre; Seçmen Kütüğü Genel 
Müdürlüğünde; devamlı, geçici ve sözleşmeli, diğer seçim işlerinde devamlı ve geçici personel çalıştırabilir. 

Genel Müdürlüğün devamlı, geçici ve sözleşmeli personeli, evvelce herhangi bir siyasi partiye üye, herhangi 
bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamış kişiler arasından seçilir. 

Seçim işlerinde ve seçmen kütüğü yazım, düzenleme, denetleme ve güncelleştirilmesinde, il ve ilçe seçim 
kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde; mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar 
heyet veya meclisleri üyelerini; Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri 
ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hâkimler, cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri 
şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendirebilir, bunlar dışında da 
gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Bağlayıcılığı : 

Madde 32. — Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve 
diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için, Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar 
bütün kamu kuruluşlarım ve görevlilerini bağlar. 

Yazım ve denetleme işlerinde görevlendirileceklerin ödev ve yetkileriyle yazım hazırlıkları, yazım ve dene
timin yapılış ve yazım ve denetim formlarının şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle dol
durulacağı, yazımda, denetlemede ve sürekli ara çalışmalarda ne cins evrak kullanılacağı, evrakın teslimi, 
yazımın denetlenmesi ilke, yöntem ve kuralları Yüksek Seçim Kurulunca belirtilir. 

Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi : 

Madde 33. — Seçmen kütüğü; her dört yılda bir yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ve her iki 
yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilir. 

Düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denetleme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Ge
nel Müdürlüğünün bilgi işlem; ilke, kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek genelge ile 
belirtenim 
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Devamlı veya Geçici Personel ve Görevlendir
me Yetkisi : 

Madde 31. — 31 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Bağlayı
cılığı : 

l&fcddfr 32. — 32 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen- Kütüğü Düzenlenmesi : 

Matfde 33. — 33 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

zm, doğrudan Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 
Başbakanlığa gönderilir. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen kadrolar Resmi 
Gazetede yayınlandığı günde Adalet Bakanlığı kad
rolarına eklenmiş olur. 

Seçmen kütük bürolarında görevli şef ve memur
ların sicil amirleri bağlı bulundukları ilçe seçim ku
rulu başkanıdır. Bunlar hakkında uyarma ve kınama 
cezalarını doğrudan doğruya uygulamaya ilçe seçim 
kurulu başkanı yetkilidir. 

tlçe seçim kurulu başkanı işlerin müsaadesi nis
petinde seçmen kütükleri bürosu memurlarının o yer
deki adalet hizmetlerinde geçici olarak çalıştırılma
larına müsaade edebilir. 

Devamlı veya Geçici Personel ve Görevlendirme 
Yetkisi : 

Madde 31. — 31 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Kararlarının Bağlayı
cılığı : 

Madde 32. — 32 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Kütüğü Düzenlenmesi : 

Madde 33. — 33 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Yazım ve denetlemede toplanan bilgilere, seçmene ait bilgilerin verilerindeki değişimleri belirleyen ad, 
soyad, yaş, cinsiyet tashihi, seçme ehliyetini kaybetme, (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma) veya ye
niden kazanma gibi yargı kararlarına, vatandaşlıktan iskat veya yeniden vatandaşlık hakkını kazandığını gös
teren bilgiler ile vefat ettiğini tespit eden bilgilere seçim bölgesi içinde ve dışında vukubulan ikametgâh deği
şikliklerine ait verilere, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği kural ve yönteme uygun olarak toplanacak di
ğer belgelere dayanılarak, seçmen kütüğü kurulur ve güncelleştirilip 

Kütüğe Yazılma Esasları : 

Madde 34. — Seçmenlik sıfatının tayininde esas, seçmen kütüğüdür. 
Seçmen kütüğünde; seçmenin; adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer 

adresi bulunması esastır. 
298 sayılı Kanunun uygulanmasında, herkes, nüfus kütüğünde doğduğu ay ve günün yazılmış olup olma

dığına bakılmaksızın, nüfus kütüğünde gösterilen doğum yılının son günü doğmuş gibi işleme tabi tutulur.; 
Seçmene ait bilgi eksik ise; bilgi tamamlanıncaya kadar seçmen, sandık seçmen listesine yazılmaz^ 
Tamamlama kuralları; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir ve yayınlanır. 
Sandık bölgesinde oturan seçmenlere ait bilgileri kapsayan sandık seçmen listeleri seçmen kütüğünden çı

karılır. 
Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan seçmen oy veremez. 
Seçmen kütüğüne seçmen bir kez yazılır ve birden fazla oy kullanamaz. 
Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri birer birer gezip seçmenleri görmeleri suretiyle yapılır. 
Yazım memuru yazım sırasında, yazım yerinde bulunan seçmeni yazar. Seçmenin bildireceği oturduğu ye

rin adresi yazılır. Seri numaralı yazım formu her seçmene imzalatılır, 

Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Yazımı : 

Madde 35. — Yazım sırasında Türkiye sınırları dışında oturmakta olanların seçmen kütüğüne yazımı aşa
ğıdaki kurala uygun olarak Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılır. 

a) Yurt dışında altı aydan fazla oturanlar, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün belirteceği yerlerden 
sağlayacakları formu doldururlar. 

b) Bu formu bağlı oldukları yer konsolosunun veya belirleyeceği memurun yanında imzalarlar; form, kon
soloslukça mühürlenir. 

c) Formun birinci nüshası Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne konsolosluk ta
rafından gönderilir, 

d) Formun ikinci nüshası konsoloslukça sıra numarasına göre saklanır. 
e) Formun üçüncü nüshası vatandaşa iade edilir. 
f) Yurt dışında oturan vatandaşların Türkiye'deki son ikametgâhları da forma yazılır. Sandık seçmen 

listesinde bu bildirim gözönüne alınır. 
g) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kendine gelen formlarda yazılı kişiyi seçmen kütüğüne kaydeder. 

Genel Yazım ve Denetleme : 

Madde 36. — Seçmen kütüğünün dört yılda bir yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi için 
gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Türkiye'de aynı zamanda nisan ayının ikinci pazar günü yazım 
yapılır. 

Yazım günü, saat 05.00'ten itibaren yazımın bittiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevlilerden 
başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları yasaktır. 

Ancak yazım ve denetim işleminin her halde aynı gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 
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Kütüğe Yazılma Esasları : 

Madde 34. — 34 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Yazımı :. 

Madde 35. — 35 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Yazım ve Denetleme : 

Madde 36. — 36 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kütüğe Yazılma Esasları 

Madde 34. 
mistir. 

34 ncü madde aynen kabul edil-

Yurt Dışında Oturan Vatandaşların Yazımı : 

Madde 35. — 35 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Genel Yazım ve Denetleme : 

Madde 36. — Seçmen kütüğünün dört yılda bir 
yeniden düzenlenmesi ve iki yılda bir denetlenmesi 
için gerekli bilgileri toplamak amacıyla, bütün Tür
kiye'de aynı zamanda nisan ayının ikinci pazar günü 
yazım yapılır. 

Yazım günü, saat 05.00'ten itibaren yazımın bit
tiği alışılmış araçlarla ilan edilinceye kadar görevliler-
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Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün düzenlenmesi ve yazım sırasında, bu kanunda öngörülen gereklere göre 
genelgelerle belirteceği diğer yöntem, teknik ve kuralları uygular. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun 14 ncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre ilan edeceği siyasi parti 
ilçe başkanları, yazım memurunun yanına bir temsilci verebilirler. 

Temsilci isimleri, ilçe seçim kurulunun isteği üzerine bildirilen sürede liste halinde teslim edilir. Bu listedeki 
isimler ve görev yerleri sonradan değiştirilmez. 

Yazımda Esas Bilgi Kaynakları : 

Madde 37. — Seçmen kütüğü yazımı sırasında, formlara yazılacak bilginin tespitinde resmi belgeler esas 
tutulur. 

Yazım sırasında 38 nci maddeye göre düzenlenmiş kroki ve cetvelden yararlanılır. 
Seçmenin devamlı oturduğu adresin tespitinde, muhtarlıkların, varsa apartman yöneticilerinin kayıtlarından 

faydalanılır, 

Muhtarlık Krokisi ve Binalar Cetveli : 

Madde 38. — Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulu başkanının denetlemesi altında belediyeler, her muh
tarlık için, iki yılda bir «Muhtarlık Krokisi» düzenlemek zorundadırlar, 

A) Krokide : 
1. Muhtarlık sınırları ile, bu sınırlar içindeki sokakların adları ve her sokağın baş ve sonundaki binaların 

numaraları, 
2. Muhtarlık, sokaklara ayrılmamış dağınık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar numaralan ile bir

likte, okunaklı şekilde gösterilir. 
B) Köylerde ve kroki yapılmasına teknik imkân bulunmayan şehir ve kasabalarda kroki yerini tutmak 

üzere, her muhtarlık için (Binalar Cetveli) düzenlenir. 
(Binalar Cetveli) ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında, şehir ve kasabalarda belediyelerce, köyler

de muhtarlıklarca yapılır, 
C) Muhtarlıkta, numarası olmayan ve içinde insan oturan yerler bulunduğu takdirde, bu yerler numara

lanır. 
Yukarıda (B) bendinde yazılı (Binalar Cetveli), (C) bendinde numarasız yerlerin numaralanması işlemi, 

İstatistik Genel Müdürlüğünün (Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır, 
Muhtarhk krokisi ve binalar cetveli, yd sonu durumunu gösterecek şekilde düzenlenir, 
Yukarıdaki madde gereğince, her muhtarhk için düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer ör

neği, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi parti-
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Yazımda Esas Bilgi Kaynakları : 

Mad'cfö 37. — 37 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MuhlarTik Krokisi ve Binalar Cetveli : 

Madde 38. — 38 nci madde aynen kabul edil-
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

den başka kimselerin bulundukları yerden ayrılmaları 
yasaktır. 

Ancak yazım ve denetim işleminin her halde aynı 
gün saat 19.00'a kadar bitirilmiş olması gerekir. 

Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün düzenlenmesi ve 
yazım sırasında, bu Kanunda öngörülen gereklere 
göre genelgelerle belirteceği diğer yöntem, teknik ve 
kuralları uygular. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu Kanunun 14 ncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre ilan edeceği si
yasi parti ilçe başkanları, yazım memurunun yanına 
bir temsilci verebilirler. 

Temsilci isimleri, ilçe seçim kurulunun isteği üze
rine bildirilen sürede liste halinde teslim edilir. İsim
leri bildirilen siyasi parti temsilcileri ilçe seçim kurulu 
başkanlığından aldıkları belge ile temsilcilik görevini 
yaparlar. Bu listedeki isimler ve görev yerleri sonra
dan değiştirilmez. 

Yazımda Esas Bilgi Kaynakları : 

Madde 37. — 37 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Muhtarlık Krokisi ve Binalar Cetveli : 

Madde 38. — 38 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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lerin ilçe başkanlıklarına, her iki yılda bir, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ayda alındı belgesi karşı
lığı verilir. 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 39. — Seçmen kütüğündeki yanlışların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması amacıyla; 
Seçmen kütüğünde yazılı adreslere göre aynı muhtarlıkta oturan ve seçmen kütüğünde yazılı seçmenlerin; 

seçmen kütüğü numarası, adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresi yazılı olduğu ve 
seçmen soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye «Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi» denir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi her yıl sonundaki kesinleşmiş mevcut bilgilere dayanılarak seçmen kütüğün
den elde edilir. 

Muhtarlık bölgesi askı listesi; her yıl mart ayında; 
1. a) Ait olduğu muhtarlığa iki nüsha, 
b) 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki ilçe başkanlarına bir 

nüsha, 
c) İlçe seçim kurulu işlerinde kullanılmak üzere iki nüsha, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 
2. işlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 

Askı Zamanı ve Süresi : 

Madde 40. — Muhtarlık bölgesi askı listesi, her yıl, nisan ayının ilk pazartesi günü muhtarlıklarda as
kıya çıkarılır ve iki hafta süre ile askıda kalır. 

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, ait oldukları mahalle veya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği 
yerlere asılır. Bunların asıldıkları tarih ve yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetvel 
ile birlikte, mahalli gazetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle ilan edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıldığı, ilanın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafın
dan görevlendirilen kimselerce bir tutanakla tespit olunur. Listelerin askıdan indirildiği tarih de ayn bir tu
tanakla tespit edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır. 

İlçe seçim kurulu başkanı, askı listelerinin asıldıkları tarih ve yerleri bir yazı ile mahallin mülki amirine 
derhal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, muhtarlık bölgesi askı listelerinin korunmasından, idare amirleriyle zabıta amir 
ve memurları sorumludur. 

ilçe seçim kurulu başkanı, askı devam ettiği sürece muhtarlık bölgesi seçmen sayışım da gözönünde tuta
rak seçmenlerin adlarını aramalarını ve incelemelerini kolaylaştırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Muhtar veya 
ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için görevlendirilmiş kimselerden birinin, müracaatlar için uygun düşen 
belli saatlerde askı yerinde devamlı olarak hazır bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. 

Mükerrer Yazım : 

Madde 41. — Seçmen kütüğünde; adı ve soyadı, ana ve baba adı, doğum yeri ve doğduğu yılı belirten 
verileri aynı olan seçmene ait iki bilgi bir tek seçmeni tanımlar. 

Bu takdirde Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, seçmen sıra numarası büyük olan 
bilgiyi seçmen kütüğünde bırakır, diğerini mükerrer listesine alır. 

Mükerrer listesinde bilgi iki yıl saklanır. 

Askı listesinde; seçmene ait bilgelerde; 
a) Adı ve soyadı aynı olup da, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçeye ait verilerden biri veya 

ikisi farklı, 
b) Adı ve soyadında bir veya iki harf ve (a) fıkrasında yazılı diğer verilerden biri farklı, 
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Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 39. — 39 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Askı Zamanı ve Süresi : 

Madde 40. — 40 ncı madde aynen kabul edil-
niştir. 

Mükerrer Yazım : 

Madde 41. — 41 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 39. — 39 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Askı Zamanı ve Süresi 

Madde 40. 
mistir. 

40 ncı madde aynen kabul edil-

Milkerrer Yazım : 

Madde 41. 
mistir. 

41 nci madde aynen kabul edil-
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c) Adı ve soyadı aynı, diğerinde bir isim fazla, (a)'da yazılı diğer veriler aynı veya biri farklı, 
d) Adresi farklı, (a)'da yazılı diğer verilerden biri veya ikisi farklı, 
e) Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği, 
Durumlar bulunduğunda; itiraz üzerine veya re'sen; ilçe seçim kurulu başkanı; bilginin tek veya birden 

fazla seçmeni tanımlamış olup olmadığına karar verir. Karar işlenmek üzere Yüksek Seçim Kurulu Seçmen 
Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Sandık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 42. — Bu Kanunun 122 nci maddesine göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken kararların, seçmen 
kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kütükten, sandık bölgesi askı listesi çıkarılır. 

Sandık bölgesi askı listelerinde, 43 ncü maddede yazılı, sandık seçmen listesindeki bilgiler aynı sıra ile 
bulunur. 

Bu liste il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanları 14 ncü maddenin 
dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi partilerin o ilçedeki başkanlarına bu listenin bir suretini teslim 
eder. 

Sandık Seçmen Listesi : 

Madde 43. — Seçmen kütüğünde yazılı adreslerine göre, aynı sandık bölgesinde oturan, seçmen kütüğün
de yazılı seçmenleri; seçmen kütüğü numarası, adı soyadı, ana ve baba adı, doğum yılı, doğum yeri, adresinin 
yazılı olduğu ve soyadı alfabe sırasına göre sıralanmış listeye «Sandık Seçmen Listesi» denilir. Sandık seçmen 
listesinin her sayfasında ait olduğu, il, İlçe, muhtarlık isimleri ve sandık numarası ile geçerlik süresi belirtilir. 
Sandık kuruluna verilecek nüshalarda ayrıca sandık başı işlemleri için gerekli sütunlar bulunur. 

Sandık seçmen listeleri; oy verme gününden 120 gün önce seçmen kütüğünde kesinleşmiş mevcut bilgi
lere dayanılarak çıkarılır. 

Sandık seçmen listesi oy verme gününden 30 gün önce, 
1. a) Her sandık için iki nüsha sandık kurulu başkanına, 
b) Birer nüsha seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, oy verme gününden 20 gün önce, 
c) Bir nüsha ilgili muhtarlığa, oy verme gününden 20 gün önce, 
Teslim edilmek üzere ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına. 
2. İlçe seçim kurulu işlemlerinde kullanılmak üzere iki nüsha ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, 
3. İşlemlerde kullanılmak üzere bir nüsha ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına, 
Gönderilir. 
Muhtarlıklardaki sandik seçmen listelerini vatandaşlar her zaman inceleyebilir. 
Muhtarlar, oy verme gününden 10 gün önceden oy verme günü saat 17.00'ye kadar; çalışma saatleri için

de Seçmenlerin sandık numarası, sandık yeri ve oy verme hakkındaki suallerini cevaplandırmak; seçim kural
larının yayınlarını dağıtmak; seçim kurullarımn vatandaşın kolay ve doğru oy vermesi için hazırlayacağı afiş, 
%aret, levha ve benzerlerini asmak ve dağıtmak, bu işlem için seçim kurulu ayrıca personel görevlendirirıse, 
bu personele yardımcı olmak zorundadırlari 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : 

Madde 44. — Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı 
sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kâğıdı ha
zırlanır ve seçim çevrelerinin özeliklerine göre Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen esaslar dairesinde gön
derilir veya dağıtılır. 

Seçmen bilgi kâğıdı hiçbir surette kimlik belirlemesinde belge olarak kullanılmaz; bu husus kâğıdın üze
rine yazıhr. 
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Sandık Bölgesi Askı Listesi : 

MadtJ» 42. — 42 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Seçmen Listesi : 

Madde 43. — 43 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : 

Madde 44. — 44 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sandık Bölgesi Askı Listesi : 

Madde 42. — 42 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Seçmen Listesi : 

Madde 43. — 43 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Bilgi Kâğıdı : ,^^^•-•>.,. 

Madde 44. — 44 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi : 

Madde 45. — Seçmen kütüğünde yazılı seçmenlere aıit bilgiler; her yıl seçmenlerin oturdukları il ve ilçeye 
göre ayrılmış listeler hainde, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına birer nüsha gönderilir» 

Bu listelerin son iki yıllık olanı kurul üyelerinin incelemelerine açık tutulur. 
Bu listelerin çıkarılma, gönderilme ve saklanma kural ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; ülke, ü ve ilçe düzeyinde seçmen soyadı alfabe 

ve seçmen kütüğü sıra numarasına göre düzenlenmiş listelerin; düzenleme, siyasi partilerin inceleme kural ve 
sürelenini belirleri 

Çalışmaların Görüşülmesi : 

Madde 46. — Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün program, tasarım, alınan sonuçlar, hazırlanan ge
nelgeler ve tüm uygulamalarım tanıtan raporu, 14 ncü maddenin dördüncü fııkrasına göre ilan edilen siyasi 
partilerin gönderecekleri birer temsiloinin, Yülksek Seçim Kurulu üyelerinin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürü ve 
gerek! gördüğü üç r^sonelinin katılacağı ve Yüksek Seçtim Kurulu Başkanı başkanlığında yapılacak toplan
tıda görüşülür. 

Toplantı günü üç ayda bir olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından saptanır. Toplantı, be
lirlenen gün ve saatte gelenlerle yetinilerek açılır. Bu toplantılarda, katılanların, çalışmalar hakkında bilgi al
ması amaçlanır, karar alınmaz. 

Toplantı, bu maddede yazılı olanlar dışındakilere kapalıdır. Görüşme özeti Yüksek Seçim Kurulunca ka
tılanlara toplantıdan sonraki bir ay içinde gönderilir. 

Toplantının toplanma ve görüşme kuralları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belrlenir ve katılacaklarla bil
dirilir. 

Seçmen Kütüğünün Saklanması : 

Madde 47. — Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü; her yıl sonuna göre seçmen kütüğü
nü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir suretini Yülksek Seçim Kurulu Başkanına teslim eder. 

Seçmen kütüğünün suretleri Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde kalır. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanına tesim edilen seçmen kütüğünü saklama ve inceleme kuralları Yüksek 

Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve yayınlanır. 
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğündeki bilgilerden, diğer devlet kuruluşlarının yararlanma yöntem ve ku

ralları, yasa ile düzenlenir. 

Radyo ve Televizyonla Propaganda : 

Madde 52. — Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy verme 
gününden önceki 12 nci günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televiz
yonla propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan sonrakileri 10 dakikayı aşamaz. 
Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuşmalannda seçim beyannamelerini izah ederler. 
Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki bütün radyo ve televizyon postalan ile aynı zamanda ya

yınlanır. 
Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propaganda konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti adına 

yapılacağı, Türkiye Radyo ve Televizyonları tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyurulur. 

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda yayımlarının, Anayasa ilkelerine uygun tam bir tarafsızlıkla 
eşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağlanır. 

Televizyonda, seçime katılan siyasi partiler adına yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propaganda 
konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurucunun tespit edeceği yere asılacak olan bu kurulun belir-
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Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi : 

Madde 45. — 45 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Çalışmaların Görüşülmesi : 

Madde 46. — 46 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Kütüğünün Saklanması : 

Madde 47. — 47 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Radyo ve Televizyonla Propaganda : 

Madde 52. — 52 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçmen Kütüğü İl ve İlçe Listesi : 

Madde 45. — 45 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Çalışmaların Görüşülmesi : 

Madde 46. — 46 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Kütüğünün Saklanması : 

Madde 47. 
mistir. 

47 nci madde aynen kabul edil-

Radyo ve Televizyonla Propaganda : 

Madde 52. — Özel kanunlarındaki hükümler sak
lı kalmak üzere, seçime katılan siyasi partiler, oy ver
me gününden önceki 12 nci günden itibaren oy verme 
gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve te
levizyonla propaganda yapabilirler. 

Bu konuşmaların ilki 20 dakikayı ve bundan son
rakileri 10 dakikayı aşamaz. 

Siyasi partiler radyo ve televizyonla ilk konuşma
larında seçim beyannamelerini izah ederler. 

Radyo ve televizyon konuşmaları Türkiye'deki 
bütün radyo ve televizyon postalan ile aynı zamanda 
yayınlanır. 
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lediği büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmez. Konuşma
cılar, ceket giyme ve kravat takmak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyerler. 

Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenmesi halinde yenileme tarihinin ilanından itibaren oy verme 
günü saat 21.00'e kadar, TRT haber bültenlerinde verilecek siyasi partilerin seçim çalışmaları ile ilgili haber
lerde, eşitlik esasları dairesinde Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre ve kelime sayısı sınırları içinde 
kalftıak kaydıyla siyasi partiler tarafından verilecek metinler yayınlanır. 

Müracaat : 

Madde 53. — Seçimlere katılan siyasi partilerin genel merkezleri radyo ve televizyonda propaganda yap
mak istediklerini oy verme gününden önceki yirmi birinci gün akşamına kadar Yüksek Seçim Kuruluna yazılı 
olarak bildirirler. 

Yayın Zamanının Tespiti : 

Madde 54. — Yüksek Seçim Kurulu, radyo ve televizyonda yayım için başvuran partiler arasında, bunla
rın birer temsilcisiyle Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu temsilcilerinin önünde ad çekerek yayım zaman 
ve sıralarını tayin eder. Bu ad çekme, oy verme gününden en az yirmi gün önce yapılır. Radyo ve televiz
yon yayınlannın başlangıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkanlan göz önüne alınarak Yüksek 
Seçim Kurulunca kararlaştırılır. Radyo ve televizyon yayınları en geç saat 22.00'ye kadar devam eder. 

Radyo ve Televizyon {Konuşmalarımın Tespiti : 

Madde 55. — Siyasi partiler adına radyo ve televizyon ile yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Kurulu
nun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda adına konuşma yapılacak siyasi partinin isteğine uygun ola
rak yayımdan önce veya yayım sırasında ses ve görüntü alma cihazı ile tespit ekiilir. Konuşmanın hangi parti 
adına ve kimin tarafından yapıldığına dair görevli kurul üyesiyle radyo ve televizyon İdaresinde görevli en 
az iki kişi tarafından tutanak düzenlenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit araçları Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından saklanır. 
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Müracaat : 

Madde 53. 
iniştir. 

53 ncü madde aynen kabul edil-

Yayın Zamanının Tespiti : 

Madde 54. — 54 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Radyo ve Televizyon Konuşmalarının Tespiti : 

Madde 55. — 55 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Radyo ve televizyonda, yayınlanacak propagan
da konuşmalarının her gün hangi saatte, hangi parti 
adına yapılacğı, Türkiye Radyo ve Televizyonları 
tarafından haber yayınları sırasında, önceden duyu
rulur. 

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda ya
yınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde ve Ana
yasa ilkelerine uygun biçimde yapılması, Yüksek Se
çim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
mu tarafından sağlanır. 

Televizyonda, seçime katılan siyasi partiler adına 
yukarıdaki fıkralar gereğince yayınlanacak propa
ganda konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Se
çim Kurulunun tespit edeceği yere asılacak olan bu 
Kurulun belirlediği büyüklükteki parti bayrağı ve 
konuşmayı yapan kişi dışında hiç bir görüntüye yer 
verilmez. Konuşmacılar, ceket giyme ve kravat tak
mak zorundadırlar; bayanlar tayyör giyerler. 

Seçimin başlangıç tarihinden, seçimin yenilenme
si halinde yenileme tarihinin ilanından itibaren oy 
verme günü saat 21.00'e kadar, TRT haber bülten
lerinde verilecek siyasi partilerin seçim çalışmaları 
ile ilgili haberlerde, eşitlik esasları dairesinde Yük
sek Seçim Kurulunca tespit edilecek süre ve kelime 
sayısı sınırları içinde kalmak kaydıyla siyasi partiler 
tarafından verilecek metinler yayınlanır. 

Müracaat : 

Madde 53. — 53 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Yayın Zamanının Tespiti : 

Madde 54. — 54 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Radyo ve Televizyon Konuşmalarının Tespiti : 

Madde 55. — Siyasi partiler adına radyo ve tele
vizyon ile yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Ku
rulunun görevlendireceği bir kurul üyesi huzurunda 
adına konuşma yapılacak siyasi partinin isteğine uy
gun olarak yayınlan önce veya yayın sırasında ses 
ve görüntü alma cihazı ile" tespit edilir. Konuşmanın 
hangi parti adına ve kimin tarafından yapıldığına 
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'Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenildiği takdirde merciine verilir. 
Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında kanunen belli olan cezalar yarısından bir misline ka'dar 

artırılarak hükmolunur. 

Hoparlörle Propaganda : 

Madde 56. — Hoparlörle propaganda, halkın huzur ve rahatını bozmamak ve 50 nci maddenin son fıkrası 
hükümlerine uymak şartıyla serbesttir. Şu kadar ki, başka bir parti veya bağımsız aday adına açık veya ka-
,palı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer veya binalardan işitilecek ve bu toplantıları 
rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamaz, 

İlçe seçim kurulları, kendiliğinden veya siyasi partilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini gözönünde 
tutarak hoparlörle yayının yerini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tespite yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden 
bedeli karşılığında eşit surette faydalanabilirler. 

El İlanları : 

Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi partiler, bağımsız adaylar, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta 
serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki günün saat 18.00'den sonra ilan, beyanname, genelge, açık 
mektup ve her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması 
yasaktır. Oy puslası her zaman dağıtılabilir. 

Propaganda Yayımlarına İlişkin Yasaklar : 

Madde 58. — Propagarida için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, 
dini ibareler, arap harfleriyle yazılaı bulundurulması yasaktır. 

Muafiyet : 

Madde 59. — Propaganda için kullanılan el ilanı mahiyetindeki matbualar, seçimin başlangıcından propa
ganda süresinin sonuna kadar her türlü harç ve resimlerden muaftır, 

Duvar İlanı ve [Afişle' Propaganda Yapmak Yasağı: 

Madde 60. — Umuma açık veya herkesin görebileceği açık veya kapalı yerlere afiş veya duvar ilanı as
mak suretiyle seçim propagandası yapılamaz. 
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Hoparlörle Propaganda : 

Madde 56. — 56 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

El İlanları : 

Madde 57. — 57 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Propaganda Yayımlarına İlişkin İYasaklar 'ç 

Madde 58. — 58 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. , 

tir. 

Muafiyet: 

Madde 59. — 59 ncu madde aynen kabul edilmiş-

Duvar İlanı fve \Afişle Propaganda \Yapmak ^Yasağı: 

Madde 60. — 60 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

dair görevli kurul üyesiyle radyo ve televizyon idare
sinde görevli en az iki kişi tarafından tutanak düzen
lenir. Konuşmaları tespit eden bant ve sair tespit 
araçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından saklanır. 

Konuşmalar bir dava konusu yapıldığı ve istenil
diği takdirde merciine verilir. 

Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında 
kanunen belli olan cezalar bir mislinden iki misline 
kadar artırılarak hükmolunur. 

Hoparlörle Propaganda : 

Madde 56. — 56 ncı madde aynen kaibul edil
miştir. 

El İlanları 

Madde 57. 
mistir. 

57 nci madde aynen kabul edii-

Propaganda Yayınlarına İlişkin Yasaklar : 

Madde 58. — Propaganda için kullanılan el ilan
ları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bay
rağı, dini ibareler, bulundurulması yasaktır. Radyo 
ve televizyonda yapılacak propaganda yayınlarıyla, 
diğer seçim propagandalarında, Türkçeden başka dil 
ve yazı kullanılması yasaktır. 

Muafiyet : 

Madde 59. — 59 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Duvar İlanı ve Afişle Propaganda Yapmak Ya
sağı : 

Madde 60. — 60 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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Oy Verme \Araçları ve Teslimi : 

Madde 68. — Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı; il, ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları mühürlerini, 
seçmen işaret boyası ve ıstampasını ve seçim işleri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çeşit kırtasiye 
ye gereçleri zamanında il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarına gönderir ve o seçimde hangi malzemenin 
sandık kurulu başkanlarına teslim edileceğini belirler. 

îl seçim kurulu başkanları, oy verme gününden en az on gün önce» ilçe seçim kurulları başkanlıklarına, 
,ilçe seçim kurulu başkanları da oy verme gününden en az kırksekiz saat önce, aşağıda yazılı eşyadan o seçim 
için gerekli olanlarını sandık kurulları başkanlarına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir mühür (Hangi 
sandığa, hangi numaralı mühürün verildiği bir tutanağa geçirilir.), 

2. Her seçim bölgesinde bulunacak kapak oy verme yerleri sayısı toplamına eşit miktarda çevre adayla
rının onaylı listesi ile 76 ncı maddede yazılı levha, 

3. İlçe seçim kurulu mühürü ile mühürlenmiş ve oy puslalarının konulmasına mahsus zarfları havi bir 
paket, 

4. Oy sandıkları, 
5. Sandık sayısınca ıstampa ve mürekkebi, 
6. Sandık sayısınca örneğine uygun onaylı tutanak defteri, 
7. örneğine uygun basılı sayım cetvelleri, 
8J Örneğine uygun basılı tutanak kâğıtları, 
9. Sandık sayısınca boş torba, 

10. Uygun sayıda kopya kalemi, 
11. Gerektiği takdirde oy verme yeri inşası için malzeme, 
12. O seçim çevresinde, seçimin özelliğine göre yeteri kadar beyaz boş kâğıt ve gerekli başka eşya, 
13. Her yaprağı ilçe seçim kurulu tarafından mühürlü ve sonu onaylı, iki nüsha sandık seçmen listesi, 
14; Siyasi partiler tarafından kapalı oy verme yerlerine konulmak üzere ilçe seçim kurulu başkanına tes

lim edilmiş bulunan basılı oy puslaları, 
15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve soyadını taşıyan, ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilmiş 

bulunan oy puslaları, 
16. Üstü ilçe seçim kurulunca mühürlü ve numaralı birleşik oy puslası paketi, 
17. Her sandık için «Evet» yazılı mühür, 
18.' Oyunu kullanan seçmen için özel işaret boyası ve ıstampası. 

Kapalı Oy Verme Yeri : 

Madde 75. — Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, yeteri kadar kapalı oy 
verme yeri hazırlar. 

Seçmen, oy puslasmı kapalı oy verme yerinde, kendi eliyle katlayıp, zamklı kenarını yapıştırmak, veya 
zarf kullanılan seçimlerde zarfa koyup kapatmak zorundadır. 

Sandığın, Birleşik Oy Puslalarmın ve Zarfların Kurulca Mühürlenmesi : 

Madde 77. — Sandık kurulu başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu hazır 
bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açıla
mayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler. 

Birleşik oy puslası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle zarf 
haline getirilen birleşik oy puslaları) bu kanunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edilir. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy Verme Araçları ve Teslimi : 

Madde 68. — 68 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Kapalı Oy Verme Yeri: 

Madde 75. — 75 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sandığın Birleşik iOy Puslalarının ve Zarfların "Ku
rulca Mühürlenmesi: 

Madde 77. — 77 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy Verme Araçları ve Teslimi : 

Madde 68. — 68 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kapalı Oy Verme Yeri : 

Madde 75. — 75 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandığın, Birleşik Oy Puslalarının ve Zarfların 
Kurulca Mühürlenmesi : 

Madde 77. — 77 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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(Teklif) 

Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy puslalarına uy
gulanmaz. 

Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, 
hazır bulunanlar önünde, birleşik oy puslalarını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, 
böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy puslalarmın sayısını tespit eder. Birleşik oy 
pusJası kullanılmayan seçimlerde, ilçe seçim kurulu başkanından teslim alman ve ilçe seçim kurulu başkan
lığı mühürünü taşıyan özel zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerin
de biri ilçe seçim kurulunun, diğeri sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını 
tespit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar. 

Birleşik Oy Puslası : 

Madde 78. — Bağımsız adayların birleşik oy puslasında kullanacakları özel işaretlerin, seçimin başlangıç 
tarihinden en çok onbeş gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 

Bu süre içinde bildirilmeyen veya Anayasanın temel ilkelerine aykırı olarak bildirilen özel işaretler kulla
nılmaz. 

özel işaretler birbirine benzerse, önce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki gün içinde bağımsız 
adaya bildirilir. Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler veya verdikleri özel işaret yine kendisinden önce 
verilmiş diğer işarete veya seçime katılan siyasi partilerin özel işaretlerine benzerse, artık o bağımsız aday işa
ret kullanamaz. 

Bir siyasi partinin, 2596 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak, kendisince kabul edilmiş bulunan özel 
işaret ve benzerleri, diğer siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanılamaz. 

Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretler hakkındaki yuka
rıdaki hükümler uygulanır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, milletvekili, belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri seçimle
rinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların birleşik oy puslaları, aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır ve kul
lanılır, 

1. Oy puslaları, 14 ncü maddenin bir numaralı fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâğıdında «Türkiye 
Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» filigranı bulunan, içindeki yazı ve mühür izi arka tarafından fark edil
meyen ve zarf haline getirilip ucu yapıştırılabilen özel surette imal edilmiş kâğıtlara, Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından bastırılır. 

2. Birleşik oy puslasının en üstüne «Siyasi Partiler» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına, seçime katılan 
,siyasi parti temsildleri huzurunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kura sırasına göre, en başta ve 
ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında adının baş harfleri, baş harflerinin altında tam yazı halinde 
adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı 2 santimetre olan bir daire basılır. 

Siyasi parti alanları arasında evet mühürünün yarıçapı kadar ve iki çizgi ile ayrılmış boş bir saha bırakı
lır. 

Siyasi partilere ait sahanın hemen altına «Bağımsız Adaylar» ibaresi yazılır. Bu ibarenin altında yapılacak 
düzenleme, siyasi partiler için yukarıda belirtilen usullere göre yapılır. 

3. 'Siyasi partilere mensup adayların ad ve soyadları birleşik oy puslalarına yazılmaz. Bağımsız adayla
rın ad ve soyadları, birleşik oy puslasında siyasi partilerin baş harflerinin yazıldığı yerin kendi sahalarında 
tekabül ettiği yere yazılır. 

A, Her sandığın birleşik oy puslaları 400'lük paketler haline getirilir. Her pakete ayrı bir sıra numarası, 
paketler içindeki oy puslalarına da o paketin numarası bastırılır. 

Bu paketler Yüksek Seçim Kurulunca mühürlenerek seçim çevrelerine gönderilir. 
Paketleri alan ilçe seçim kurulları hangi numaralı paketin hangi sandık kuruluna verildiğini bir zabıtla tes

pit eder. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Birleşik Oy Puslası : 

Madde 78. — 78 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Birleşik Oy Puslası : 

Madde 78. — 78 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

I 
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Paketi alan sandık kurulu oy verme günü, oy vermeye başlamadan evvel paketi açar ve birleşik oy pusla-
larmın tamamını sandık kurulu mühürü ile mühürler^ Sandık kuruluna gelen seçmene bu oy püslalanndan 
bir adet verilerek hiçbir tarafında her hangi bir işaret bulunmadığı ve sandık kurulu mühürünü taşıdığı, ku
rul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterilir. 

5. Oyunu, siyasi partilerden veya bağımsız adaylardan biri lehine kullanmak isteyen seçmen kapalı oy 
verme yerinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği siyasi partiye veya bağımsız adaya aynlan alanın her 
h'amıgi bir yenine Yüksek Seçim Kurulunca Amal etiriDip sandık kurulanına kadar ulaştırılmış ve sandık kurulu 
başkanında oy verme süresince bulundurulması mecburi olan ve birleşik oy puslası ile birlikte kendisine ve
rilen «Evet» yazıla mühlüırü basar, birleşik oy puslasını usulüne uygun olarak katlar ve yapıştırır. Oyunu kul
lanan seçmen «Evet» yazılı mıüihütrü sandııfc kurulu baş kanuna hemen geri verir, 

6. Kullanıllmayan birleştik, oy tpuslalarının her biri, karşılıkla (köşeleri arasında çaprazlama iki çizgi çekil
mek suretiyle bireri ibüyük çarpı işaretiyle iptal edildikten sonra, kultomlmamjş birleşik oy pusiaüan sayılır, 
bu sayı oylamru veren seçmen sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen birleşik oy puslası toplamına 
uygun; olup olmadığı tespit edliir. Kulaııâmayan birle silk oy puıslaları bir ıpaket halinde mühürlenir ve üzeri
ne sayısı yazılır. Bundan sonra sandıktan çıkacak oy puslalıannıtn konmasına mıalhsus torbanın boş okluğu 
tespit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir. 

7. (Bağımsız adaylar, aday olmak istedükleri seçim çevresinin il seçim kurulu başkıanhğına başvururlar. 
Bağnmısız; adaylık üçto başvuranlar gerekli belgeler ile birilikte, en yüksek derecedeki devlet mıclmurıunun brüt 
iki aylığı kadar parayı i g ü mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu başvurma belgelerine eklerler. Se
çim neticesinde, bağımsız adayın aldığı oy miktarı, o seçim çevresinin geçerli oy sayısının seçilecek adede 
bölünmesinden çıkan rakamın üçte birfinden az olursa, emanete yatırılan para hazineye geir kaydedilir. 

ölen veya yasal süre içinde adaylıktan vazgeçen veya adaylıkları reddedilen veya yukarıdaki fıkrada 
gösterilen sayıdan çok oy 'alan bağımsız adaylara veya bunların kanuni mirasçılarına müracaatlan hatimde 
emanetteki para, geni verilir. 

8. Siyasi partilerin kesin adaylarının ad ve soyadları iste sırasına göre il seçim kurullarınca basılı liste
ler halinde oy verme yerinde ve sandık alanında görülebilen yerlere asılır. 

9. Özel kanunlara göre; oy vermede, zarf ve ayrı oy puslaları kullanılması gerekiyorsa, zarf ve oy pus-
laiaranıın samdık! kurulunca nasıl sayılacağı, basıtırıliacağı ve diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve 
ilan edilir. 

Oy Verme Yetkisi : 

Madde 86. — Sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen oy verme yetkisini haizdir. Bir seçmen, birden 
fazla oy kullanamaz. 

Sandık seçmen İşteşinde kaydı olmayanların, oy kullanmalarına izin verilemez. 
Oy venme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetki! mercilerden, resmi belge 

gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı olsalar bile oy verdirilmez. 

Kimliğin Tespiti : 

Madde 87. — Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nütfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tepki 
atmacıyla dıüzerJeomlg resmi belgelerle belirlenir. Hangi resmi belgelerin kimlik 'beMdenmesinde kabul edile
ceği, Yüksek Seçim Kurulunca seçimlerin 'başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile 
köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında ge
çerli değilir. 

Nüfusu 2 OOıOli geçmeyen köylerde birinci fıkraya göre kimlik belgesi istenmesine rağmen 'bu nitelikte bir 
belge ibraz edemeyen sandık seçmen listesinde adı yazılı seçmenlin kimliği, sandık kurulunca tanınan idi seçme
nin «sanıklığı ile tespit ettirilebilir. Bu suretle oy veren seçmenlin imzası yanma tanıklık yapanların adılıarı ve 
kimlikleri yazılır ve kendilerine imzalatılır. 
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Oy Verme Yetkisi : 

Madde 86. — 86 ncı madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Kimliğin Tespiti: 

Madde 87. — 87 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Oy Verme Yetkisi : 

Madde 86. — 86 ncı madde aynen kabul edil 
mistir. 

Kimliğin Tespiti : 

Madde 87. — 87 nci madde aynen kabul edil 
mistir. 
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(Teklif) 

Oy Vermeden önceki İşler : 

Madde 91. — Sandık kurulu önüne alınan kimse, kil ilik belgesini başkana verir ve kimliğini ispat eder. 
Başkam, seçmenin adını seçmen listesinde bulur ve masa üzerimde duran birleşik oy puslasından totir tane 

"Vererek, sandık yerlinde birden fazla oy verim© yeri varsa hangi ıfcapalı oy vermıe yerine gireceğini söyler ve 
birleşik oy puıslasına veya seçimlin gereğine göre zarfları usulüne göre katlayıp yapıştırdıktan sonra çıkma
sını anlatır. 

Birleştik oy pusmasına veya zarfı allan seçmen doğru oa kapalı oy verime "yerin© gider ve oyunu kullanmadan 
başka vere gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleşik oly puslasın* alıp oy vermeyen seçmenden birleşik, oy 
puslası geri alanıa*. 

Kapalı Oy Verme Yerinde Kalma : 

Madd© 92. — Bir seçmen 'kapalı oy verime yerinden düşara çııkmiadıikça hiç kimse oraya giremez. Şu kadar k'i, 
oy putslasttti veya zarfı (hazırlamak için gerekli normal süreden fazla kapalı oy verme yerinde kalan seçmen, 
başkan tarafından uyarılır; çıkmamakta devam ederse çukarıhr, 

'Birleşik Oy Puslasmın Atılması ve İşaretleme : 

Madd© 93. — Kapalı oy verme yerinde birleşik oy puslasuru katlayıp yapıiştaıridıiktan sonra, seçmem burasına 
terkeder ve birleşik oy puslasın! sandığa bizzat atar. 

Körler, felçliler veya bu gilbi bedeni sakatlıkları açıkça bedii olanlar, bu seçiim çevresi seçmeni olan ak-
raJbaıarjındanı büirinıin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı i© oylarmı toulİaın&bMMer, Bir 
seçmen birden fazla malule refakat edemez. 

Konul başkanı, oyunıu kullanan seçmene, kimlik kartını verirken, seçmen fetesandelki adı hizasına imzasını 
arttırdıktan sonra ayrıca sol elinin işaret parmağını çıl/jmayan özel boya il© boyayarak basta-,. İmza alta-
mayaniların parimaik izinin lahınmasıyla yetkidir. Bu parmağı olmayan seçmenin hangi parmağım bastığını ya
nma yazar. Hiç parmağı olmayan seçmenlin boyun nahiyesini bu boya ile işaretler. 

Kurul Görevlilerinin Oy Vermesi : 

Madde 94. — İlçe seçim kurulu başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu halde, 
görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtla bulunmayan sandık kumulu başkan ve üyelerinin her bî
rine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabil© oeğinti 'belirleyen ve sandık seçmen Mstesindeki bilgileri 
kapsayan bir belge verir; ayrıçta, esas kayıtlı olduğu sandılk seçmen listesin© meşruhat verilmek üzer© kayıtlı 
bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bidlirir. 

Başkan ve üyeler; bu belgeyi samdık koruluna teslim ederek görevli olduklara sandıkta oy verirler. 
'Bunların adları ve hüviyötleri o sandık seçmen listesinin sonuna yazılarak adları hizasına imzalan alınır. 
Bu maddeye göre yapılan işlemler tutanağa geçhûMa4. 

Kullanûmayan Birleşik Oy Puslaları ve Zarflar : 

Madde 97. — Oy zarflarımdan veya birleşik oy pus'lalarından kullanılmayanlar saıyıhr, oylarına veren seç
men sayısına eklenir ve böylece kurula teslim edilen zarf veya birleşik oy puslaları toptamına uygun olup 
olmadığı tespit ddilir. Kullanılmayan zarflar veya birleşik oy puslalara bir paket halinde mühürlenir ve üze
rine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy puslalannın kornasına mıahsus torbanın boş olduğu tespit edilir. 
Bütün bu istemler tutanağa geçirlin. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy Vermeden önceki İşler : 

Madde 91. — 91 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Kapalı Oy Verme Yerinde KalmaS; 

Madde 92. — 92 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Birleşik Oy Puslasmın Atılması ve İşaretleme ': 

Madde 93. — 93 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Kurul Görevlilerinin Oy Vermesi: 

Madde 94. — 94 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Kullanılmayan Birleşik Oy Puslalan ,ve Zarflar ': 

Madde 97. — 97 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy Vermeden Önceki İşler : 

Madde 91. — 91 -nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kapalı Oy Verme Yerinde Kalma : 

Madde 92. — 92 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Birleşik Oy Puslasmın Atılması ve İşaretlenmesi : 

Madde 93. — 93 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Kurul GörevlüerMn Oy Vermesi : 

Madde 94. — 94 ncü madde aynen kabul edül-
'MişDisr. 

Kullanılmayan Birleşik Oy Puslaları ve Zarflar : 

Madde 97. — 97 ndi madde aynen kaJbul edlil-
miîşlCir. 
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Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Puslaları : 

Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir^ 
l< iSamıdık 'kuııufaıica verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü ıbin zarftan başka zarfa (konulmuş bu

lunan oy pusuladan. 
% ıHangı seçmen taralımdan atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zanfa konulmuş 

oy puıslaları. 
3, Samdık kuruilıuınıca verilen kağıdımda (Türkiye Oıımlhuriıyeti Yüksek, Seçim Kurulu) fülgflanı (bulunan 

özel surette imal edilmliş kâğıttan başka bir kâğıda basılı oy pusialan. 
4t Yüksek Seçim Kurutaca »konulmuş aynı matbu şerli numarasını taşımayan ve 'arkasında sandık kurulu 

başkalnlığıınıın mülhürü bulunmayan IbMeşik oy pusialaırı. 
5< Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan ajanlardan binden fazlasına «Evet» mütaüırü basılmış 

oy pusialaırı, 
6^ Hiçbir yerine «Evet» mühürü basılmamış birleşik oy puslalanyla birden fazla siiyasr partiye veya ba-

ğımsıız; adaya ayrılan alana sirayet etmiş «•Evet» mühürlü oy puslaları, 
7. Zartfı içinde el Hamı veya herhangi bir kâğıt bulunan oy pusMarı. 
8. Birleşik oy pusllası kjulalnılmayan seçimlerde, samdık kurujlumca verilen tek biçim ve renkteki çift mü

hürlü 'bir zarftan başka zarfa konulmuş bulunan oy puslal&ıra.. 
9. Bu madde dışında kalan ve özel kanunlarda yazılı hükümler gereğince muteber sayılmayan oy pus

laları. 
Bir zarftan, partilere veya bağımsız adaylara ait birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı takdirde, bu oy 

puslalarından hiçbiri muteber olmaz. 

İtirazın Şekli. 

Madide 112. — İtiraz yazı ile veya sözle yapılır. Sözle yapılacak itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa ya
zılır, İtiraz edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza ettinür. tmza bilmeyenlere parmak bastırılır. 

Kimliğini ispat edemeyenlerin, deli ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelen
mediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olma
yan yazılı itirazlar da incelenmez. Her iki halde de itirazın alındığına ve hangi tarihte yapıldığınla dak, itiraz 
yapana alındı belgesi verilir, kirazlar seçim kurulu başkanına yapılır. Seçim kurulu başkanı bulunamazsa, ya
zılı itiraz nöbetçi savcıya alındı belgesi ile yapılır. Savcı yapılan İtirazın kaydım işleyerek hemen seçim ku
rulu başkanına gönderir. 

Siyasi partiler, seçim başlangıcında partileri adına kimilerin itiraz edebileceklerini mühür ve imzalı bir yazı 
ile seçim kurullarına bildirirler. ttiraz edetodleceMerin imza sirküleri parti başkanınca onaylanarak bildirilir. Parti 
adına itiraz edeceklerden kimlik aranmaz, 

İtirazlarda, delilerin hangi resmi makamlarda bulunduğunun bildirilmesi delil yerine geçer ve bu delili se
çim kurulu temin eder. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların yazılı olması lazımdır. 

Şikâyetin İncelenmesi : 

Madide 117. — Şikâyet kabul edildiği takdirde, şikâyete konu olan işlem veya tedbirler düzeltilir ve ka
nuna aykırı hareketler önlenir. 

Şikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kazların bir sureti şi
kâyetçiye verilir. Bu kararlara karşı kanunda ayrıca bir müddet tayin edlmerniş ise, tarksekiz saat içinde 
itiraz olunabilir. 
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Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Puslaları : 

Madde 103. — 103 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

İtirazın Şekli : 

Madde 112. -
mistir. 

112 nci madde aynen kabul edil-

Şikayetin İncelenmesi : 

Madde 117. — 117 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Muteber Olmayan Zarf ve Birleşik Oy Puslaları : 

Madde 103. — 103 ncü madde aynen kabul edü-
mıişitlir. 

İtirazm Sekli : 

M'a'dde 112. — 112 nci madde aynen kabul edil
miştir, 

Şikâyetin İncelenmesi : 

Madde 117. — 117 nci madde aynen kabul edi
mimin 
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Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine itiraz : 

Mıaıdde 122, — Mıuhıtarklk bölgesi askı isteleriıne, siyasi partilerin 112 nci maddede 'belirtilen ilçe yetkili-
lıerıi, o ilçede dtlunan (seçmenlerle ilgili olarak üçte sıeçlim Ikuırtullları ıbaşfcanMdlairaınıa; gönej rnıerfkez yertkjlilıerd tüm 
seçmen kütüğü ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına; seçmen niteliğini ıhaiz vatandaşlar ken
dileri ile ilgili olarak ilçe seçim kurulu başkanlarına şikâyet ve itirazda bulunabilirler. 

Muhtarlık bölgesi askı listesine yapılan itirazlar; jtirazın yapıldığı kurul başkanınca kesin karara bağ
lanır. 

Karar sureti; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir ve kütüğe işlenir. 

Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 

Madde 123. — Sandık bölgesi askı listesine; 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ilan edilen siyasi 
parti il ve ilçe başkanliarı, ilçe seçim kurulu üyeleri, sandık askı listesindeki bilgilerin askı listesine ve iti
raz sonucu verilen kararlara, sandık ayırımının yasa ve genelgelere uygun olmadığı yolunda, ilçe seçim ku
rutanla aıskı isüresiiınce itiraz eddbliırfer. 

Bu itiraz, ilçe seçim kurulu tarafından incelenir ve alınan (karar itiraz edene ve il seçim kurulu başkan
lığına bildirilir. 

Bu karara karşı, il seçim kuruluna muteriz itiraz edebilir. 
İl seçim kurulunun kesin kararı, itiraz edilmeyen ilçe seçim kurulu başkanının kararları ile birlikte Yük

sek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Listelere İtirazların Yöntemi : 

Madde 124. — Siyasi partilerin genel merkez yetıklilllieni ille Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, 122 ve 123 
ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve İtirazlar üzerine verilen kesin Ikaıraıriıaırım bir kez de Yüksek Se
çim Kurulunda tetkik edilip karara bağlanmasını isteyebilirler. 

122 ve 123 ncü maddelerle bu maddede yazılı şikâyet ve itirazlara zaman, süre, inceleme ve sonuçlan
dırılma kuralları Yüksek Seçim Kurulunca, ilk askıdan en az bir ay önce yaıyıınfllanır. 

İtiraz üzerine verilecek kararların, seçmen kütüğünde değiştirdiği, çıkardığı veya eklediği bilgiler ayrı 
bir «güncelleştirme kütüğünde» saklanır. 

Adaylığa İtiraz : 

Madde 125. — Özel kanunlarında aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde, adaylıklarını koyanlara, özel 
kanunları gereğince yapılacak landan itibaren iki gün içinde 110 ncu maddede gösterilenler tarafından aday
lık şart veya vasıflarını haiz olmamaları sebebine dayanılarak itiraz edilelbİİır. 

Şu kadar ki, bir siyasi partinin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönet
meliklerinde yazık hükümlere aykırı davranıldığından bahisle, ilgili siyasi partinin üyesi oknıayan kimseler 
tarafından itiraz edilemez. Bu tür itirazlarda, itiraz edenin aynı siyasi partiye kayıtk olduğunu kanıtlayan 
belge eklenmemiş itiraz dilekçeleri işleme konulimaz. 

Bu itirazlar, seçimin özeliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılır ve bu 
kurulun kararırDa karşı kesin karar vermek yetkisini haiz üst seçim kuruluna da itiraz olunaıbikr. 

Mıraızm yazıyla yapılması ve tiltiiraz dliekçesiıne İtiraza sebep gösterilen belgelerin bağlanması şarttır. 

Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz : 

Madde 128. — Sandık kurullarının kanarları ve tutanakların düzenlenmesi işleri aleyhine ilçe seçim ku
ruluma itiraz olunabilir, 
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Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 

Madde 122. — 122 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz •' 

Madde 123. — 123 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Listelere İtirazların Yöntemi : 

Madde 124. — 124 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Adaylığa İtiraz 

Madde 125. — 
mistir. 

125 nci madde aynen kabul edil-

Sandık Kurulu Kararlarına ye Tutanağa İtiraz 

Madde 128. 
mistir. 

128 nci madde aynen kabul edil-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz : 

Madde 122. — 122 nci madde aynen kabul edlil-
mişltlir. 

Sandık Bölgesi Askı Listelerine İtiraz '." 

Madde 123. — 123 ncü madde aynen kalbul edil
miştir. 

Listelere İtirazların Yöntemi: 

Madde 124. — 124 ncü madde aynen kabul edil-
mliştâr. 

Adaylığa İtiraz •' 

Ma'dde 125. — 125 nci madde aynen kabul eklil-
mlişitiir. 

Sandık Kurulu Kararlarına ve Tutanağa İtiraz : 

Madde 128. — Sandık kurularının kararları ve tu-
tanalkların düzenlenmesi işleri aleyhine ilçe seçim ku
ruluna itiraz olunabilir. 
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Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlenmesine kadar sözle veya yazı ile, sandık kurlularının vasııtasryla 
yapılabileceği giibi oy verme gıümiüniden sonraki salla günü sıaat 14.00'e kadiar doğrudan doğruya ilçe seçim 
kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İlçe seçim kurulları itirazın kendisine verildiği tarihten sonraki ikinci gün sıaat 17.00'ye kadar itiraz
ları karara bağlarlar, itirazı yapan hazır ise karar kendlisline bildirilir. Yoksa tebliğ edilir. 

// Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzerine Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tutanak
lara İtiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. — İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur: 
1. il seçim kurullarıyla başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikâyetlerin reddine dair verdikleri 

kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün, 
2.: Bu kurulların teşekkülüne, ıkurulun teşkilinden itibaren üç gün, 
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal, 
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il birleştir

me tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00'ye, 
5. Oyların dökümüne, sayıımıma, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; il birleştirme tutanağının düzen

lenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 
6. /Seçllmıe yeterliliğine; veya kendilerinle tutanak verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna te-

sıir edecek oJıaylıara fcaırşı, seçilenlerle veriteoek tutanağım düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat 17.00'ye, 
Kadar 110 ncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasıyla 

Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlarıyla genel merkezleri veya bağımsız aday taralından tutanağın 
düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itiraz
lar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir 
görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece de
rece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

Bu itirazlar yazılı olarak yapılır, itiraz dilekçesine, itiraz edenin adının, soyadının ve açık adresinin yazıl
ması, ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve bel
gelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi mümkün değil ise, sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin 
olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. 

Ancak, adaylığın kesinleşmesinden sonra, adayın Türk olmadığına, yaşının kanunda gösterilenden küçük ol
duğuna, okur - yazar olmadığı veya seçilme yeterliğini kaybettiren bir mahkûmiyeti bulunduğuna ilişkin id
dialar dışındaki nedenlerle adaylara itiraz olunamaz. Bu hüküm olağanüstü itirazlar için de geçeridir. 

Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur. 
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// Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikayet Üzerine 
Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tutanak
lara İtiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. 
mistir. 

130 ncu madde aynen kabul edil-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bu itirazlar, sandık tutanağının düzentenjmesline 
kadar sözte veya yazıyla, sandık kurullarının vasıta
sıyla yapılabileceği gibi oy verme gününden sonraki 
Salı günü saat 14.00'e kadar doğrudan doğruya ilçe 
secini kurullarına yazı ile yapılabilir. 

İlçe seçim kurulları itirazın kendisine venildÜği ta
rihten sonraki ikinci gün saat 17.00'ye kadar itiraz
ları karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise karar 
kendisine bildirilir. Yoksa tebliğ edilir. 

İlçe seçim kurulları, yukarıda gösterilen itiraz sü
resi sona ermeden veya süresinde yapılan itirazları in
celeyip bir karara bağlamadan önce birleştirme tuta
nağı düzenleyemez. 

// Seçim Kurulu ve Başkanlarının Şikâyet Üzeri
ne Verecekleri Kararlarla, Sair Kararlarına ve Tuta
naklara İtiraz ve Olağanüstü İtiraz : 

Madde 130. 
mistir. 

130 ncu madde aynen kabul edîl1-
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Kurullara Karşı Suçlar : 

Madde 133. — Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya teh
dit ederek, bu kanundla yazılı kuralların toplanmalarına veya görevlerinin /iflasına manii olanlar, onsekiz aydan 
aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin İradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı filıer, ısliaMla lişlaniiınse, verilecek hapis cezası üç yıldan aşağı olamaz. Bu fiiller, 
içlerinden en az biri silahlı olan üç kişi tarafından ittifak edilerek işlendiği veyahut aralarında ittifak olmasa 
bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan üçten fazla kimseler tarafından yapıldığı takdirde beş yıldan aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası hükmolunur. 

Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik: 

Madde 134̂  — Her kim seçiim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak mak
sadı ile, bu kanunda yazılı kurular veyahut kurul başkanları tarafından 'alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağ
men riayet etmezse on günden bir aya kadar hapis vebeşyüz Iradan ifcibin ıbeşyüz liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin ne
ticesiz kalmasına sebebiyet veren kimselere bir aydan altı aya kadar hapis ve bin inaldan beşbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. 

Yukarıda yazılı fiiller, görevli kimseler tarafındanişlendiği ve Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir 
suç teşkil etmediği takdlirdie, birindi fıkrada yazılı halde üç aydan altı aya, ikinci fıkrada yazılı halde de altı 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bunlarla muadil kamu hizmetlerinden memnuiyet ce
zası da hükmolunur. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 

Madde 136.; — Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler beşbin liradan 
yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terkedenler, iki aydan altı aya 
kadar hapis ve beşbin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıp 

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 

Madde 113/7. — Sediım kuruiaırı başkan ve üyelerinden herhangi biri veya bu kanunda yazılı işlerden bi
riyle görevlendirilen kimseler sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pus-
lalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya madde ve mali vasıtaları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini 
vaktinde yerlerine göndermezler veya gönderilmesine mani olurlar veya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, 
bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve beşbin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalan
dırılır ve cezalarına muadil kamu hizmetlerinden yasaklık cezası da hükmolunur. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibin beşyüz liradtan on bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunuri 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar : 

Madde 140. — Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, binalar cetvelini ilçe 
seçim kurulu başkanınca bildirilen süre içinde düzenleyerek verrneyenfer veya kroki ve bünaHar cetvelerini seç
men kütüğünün düzenlenmesine elverişli bir şekilde yapmayariaır hakkımda, fiillerinin mahlilyetline ve bu hare
ketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 230 ncu maddele
rinde yazılı cezalar altıda birden üçte bire kadıar artırılarak hükmolunur, 

Sayım ve yazım ve denetim işlemleri sırasında, belli edilen esaslara aykırı harekette bulunanlarla, sorulara 
cevap vermeyenler veya bilerek gerçeğe aykırı cevap verenler yahut ilk sayım ve yazım gününde, ilan edilecek 
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Kurallara Karşı Suçlar : 

Madde 133. — 133 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik : 

Madde 134. — 134 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 

Madde 136. — 136 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kurullara Karsı Suçlar : 

Madde 133. — 133 ncü madde aynen kabul edSü-
irriştiir. 

Kurulların Tedbirlerine Riayetsizlik ; 

Madde 134. — 134 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Kurul Üyelerinin Göreve Gelmemesi : 

Madde 136. — 136 ncı madde aynen kabul edal-
rriiştiir. 

Araç ve Gereçlerin Vaktinde Gönderilmemesi : 

Madde 137. 
mistir. 

137 nci madde aynen kabul edil- Madde 137. — 137 nci madde aynen kalbul edtl-
J müşjtir. 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin Suçlar { 

Madde 140. — 140 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Kütüğü Hazırlıklarına İlişkin töuçlar : 

Madde 140. — 140 ncı madde aynen kabul edîl-
müşjtür. 
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süreden önce bulunduktan yeri terkedenler hakkındla, fiilleri diah'a ağır cezayı gerektliren bir suç teşkil etme
diği takdirde ifciibin beşyüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi : 

Madde 141. — Bu kanunla görevlendirilmiş oldukları faalde, belli süre içinde ve şekillerine uygun olarak 
seçmen kütüğüne müteallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzenlemeyen veya muhafaza etmeyenler veya gere
ken mercie vermeyenler altı aydan İM yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu husule gelmiş ise üç aydan bir 
seneye (kadar hapiis cezaisi hıütaolıunıur. 

Yukarıda yazılı fiil ve hareketler yüzünden her hangi bir bölgede, seçmen kütüğünün veya sandık seçmen 
listelerinin yazılması veya bu sebeple seçmenlerin oy vermesi imkânsız hale gelmiş ise, birinci fıkrada ya
zılı halde bir seneden iki seneye kadar, ikinci fıkrada yazılı halde de altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları : 

Madde 142. — Seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı olan 
bir seçmenin yazmayan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adını silmeyen veya silin
memesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ileri gelmiş ise üç aydan 
altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne Kaydı : 

Madde 143. — Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisini veya bu yeterliği olmayan bir başkasını her 
ne suretle olursa olsun seçmen kütüğüne kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş olanları seçmen kütüğün
den silinmesine aynı şekilde mani olan veya seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seçmen 
kütüğünden silinmesine sebep olan üç aydan bir seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda yazılı fiiller cebir veya tehdit veya şiddet veya nüfuz veya tesir icrası suretiyle yapıldığı takdir
de faile verilecek ceza, bir seneden beş seneye kadar hapistir. 

Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt : 

Madde 144. — Seçmen kütüğüne kendisini veya bir başka seçmeni bilerek birden fazla kayıt ettiren
ler veya bu sonucu veren fiilleri bilerek yapanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan 
on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlar, bu işlerle görevlendirilenler tarafından işlendiği takdirde bir yıldan iki yı
la kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 146. — 141, 142, 143 ve 144 ncü maddelerde yazılı fiiller seçmen kütüğünün düzenlenmesinden 
sonra sandık bölgelerine göre düzenlenecek olan sandık seçmen listeleri ile Yüksek Seçim Kurulunca düzen
lenmesine karar verilecek diğer listeler üzerinde işlendiği takdirde sözü geçen maddelerde yazılı cezalar ve
rilir. 
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Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi •: 

Madde 141. — 141 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçları : 

Madde 142. — 142 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne 
Kaydı : 

Madde 143. — 143 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Kütüğüne pirden Fazla Kayıt: 

Madde 144. — 144 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen \Suçlar : 

Madde 146. — 146 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul.Ettiği Metin) 

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi : 

Maldde 141. — 141 nci madde aynen kabul edil-
mfiştöir. 

Kütük Düzenlemekle Görevli Olanların Suçlan : 

Madde 142. — 142 nci madde aynen kaibül edi'l-
m'işitir. 

Seçme Yeterliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne 
Kaydı : 

Madde 143. — 143 ncü madde aynen kabul edıil-
mliştlir. 

Seçmen Kütüğüne Birden Fazla Kayıt : 

Madde 144. — 144 ncü maldde aynen kabul edlil-
mtişltlir. 

Seçmen Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 146. — 146 nci madde aynen kabul edSfl-
mliştür. 
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Seçmen Listesine İlişkin Suçlar : 

Madde 147. — Asılması gereken seçmen listelerini asmayan veya vaktinden evvel indiren veya her ne 
suretle olursa olsun seçmenlerin tetkikine imkân vermeyen veya bu listelere karşı yapılan itirazları kabul 
etmeyen veya mercilerine bildirmeyen görevliler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan 
beş bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve itinanın gösterilmemesi sonucu meydana gelmiş ise, verilecek 
ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. — Tamamen veya kısmen sahte seçmenkütüğü veya seçmen listesi tanzim eden veya bozan 
veya çalan veya yok eden kimse, üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen kütüğü veya seçmen listelerine ait vesikaları çalan veya bozan veya yok eden veya tahrip eden 
kimseye de aynı ceza verilir. 

Oy hakkının kullanılmasına engel olmak maksadıyla seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan her hangi bir 
belge üzerinde yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kullandığı takdirde, yukarıdaki fıkrada yazılı ceza yarısına kadar 
indirilir. 

Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar : 

Madde 149. — Her kim 51 nci maddede gösterilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda söz alır ve 
söylerse, bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Her hangi bir vasıta ile bir seçim propagandası toplantısına engel olan veya devamına imkân vermeyecek 
hareket ve tertiplerle onu ihlal eden kimse üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu fiiller, 
ikiden fazla kimse tarafından ittifak edilerek her hangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanılarak veya 
tehdide başvurularak işlenirse, faillerin her biri bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer 
fiil, içlerinden en az biri silahlı olan ikiden fazla kişi tarafından ittifak edilerek veyahut aralarında ittifak 
olmasa bile içlerinden en az ikisi silahlı bulunan üç veya daha fazla kimse tarafından işlenirse, faillerin 
her biri iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Yasak Günlerde Propaganda : 

Madde 151. — Oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inden sonra ve oy verme gününde umumi 
veya umuma açık yerlerde seçim propagandası için toplantı veya propaganda yapanlar veya bu maksatla ya
yınlarda bulunanlar veya ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin tam bir 
serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya 
asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan altı aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 
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Seçmen Listesine İlişkin Suçlar : 

Madde 147. — 147 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen 'Kütüğü, geçmen Listelerime Diğer Belgeler 
Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. 
mistir. 

148 nci madde aynen kabul edil-

Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar •: 

Madde 149. 
mistir. 

149 ncu madde aynen kabul edil-

Yasak Günlerde Propaganda : 

Madde 151 
mistir. 

151 nci madde aynen kabul edil-

(A'dalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Seçmen Listesine İlişkin Suçlar •: 

Madde 147. — 147 nci madde aynen kabul ecJil-
m)îş€r. 

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Bel
geler Üzerinde İşlenen Suçlar : 

Madde 148. 
rriişDir. 

148 nci madde aynen kabul edül-

Propaganda Toplantılarına Karşı Suçlar : 

Madde 149. — 149 ncu madde aynen kabul edül-
müşitlir. 

Yasak Propaganda : 

Madde 151. — Oy verme gününden önceki gü
nün saait 18.(Kainden sonra ve oy verme gününde umu
mi veya umuma açık yerlerde seçim propagandası 
içıin toplantı veya propaganda yapanlar veya bu mak
satla yayınlarda bulunanlar veya ne suretle olursa ol
sun seçimin düzenini bozabilecek veya oy vermenin 
tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahi
yette söz, yazı veya salir suretlerle propaganda yapan
lar veya asılsız şayialar çıkaranlar bir aydan altı aya 
kaldar hapis ve beş bin liradan yirmiibeş bin liraya 
ka'dar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 58 ve 60 nci maddelerinde yazılan 
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında, düğer ka
nun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bir yıldan 'İM 
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Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Propaganda Yapamayacak Olanlar : 

Madde 154. — Özel kanunların adaylık koyma hususunda kabul ettiği esas ve şekillere uymaksızın adaylıkla
rını koyan memurlar ve yargıçlarla, adaylığını koymak için ordudan ayrılma isteğinde bulunmuş ve bu istekleri 
kabul edilmiş olmasına rağmen her hangi bir sebeple görevinden fiilen ayrılmadan veya resmi elbisesiyle 
propaganda yapan veya bu mahiyette her hangi bir harekette bulunan subaylar, askeri memurlar ve ast
subaylar iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, askeri şahıslar ve bu kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkra
sında yazılı memur ve hizmetlilerin özel kanunlarına göre ilan olunan seçimin başlangıç tarihinden oy ver
menin sona ermesine kadar bir siyasi parti veya bağımsız adayların leh veya aleyhinde propaganda yapmaları 
veya herhangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları halinde, başka kanunlarda yazılı ceza hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılırlar. 

63 ncü maddede yazılı yasaklara uymayanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve beş bin liradan yirmi 
beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları : 

Madde 155. — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde yazılı yasaklara uymayanlar üç aydan bir yıla kadar hapis ve 
iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır paracezasıyla cezalandırılırlar. 

Matbua ve İlanların Tahribi : 

Madde 157. — Seçim propaganda matbualarının, yayınlanmasına veya ilanına mani olanlar veya bun
ları tahrip edenler bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Sandık Düzeni ve Oy Verme İle İlişkin Suçlar : 

Madde 158. — Sandık başında bu kanuna göre oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan ödevlen 
ihtara rağmen yapmayan seçmenler beş yüz liradan bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. 

Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik : 

Madde 159. — Oyunu kullandııktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya her hangi bir 
müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse bir aydan bir yıla kadar hapis 
ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 

Madde 160. — Her kim oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs 
eder veya verirse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir. 

Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren iki seneden dört seneye kadar hapis 
ve iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandıkta da oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse hakkında 
da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 
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Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Propa
ganda ̂ Yapamayacak Olanlar : 

Madde 154. — 154 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları : 

Madde 155. — 155 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Matbua ve İlânların Tahribi : 

Madde 157. — 157 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Düzeni ve Oy Verme ile İlişkin Suçlar : 

Madde 158. — 158 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik : 

Madde 159. — 159 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 

Madde 160. — 160 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

yıla kadar hapis ve bin Mradain on bin liraya kadar 
ağır para cezaisi hütaolunur. 

Adaylık Hükümlerine Aykırı Hareketler ve Pro
paganda Yapamayacak Olanlar : 

Mdde 154. — 154 ncü makide aynen kabul edü-
mişrtJir. 

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymamaları : 

Madde 155. — 155 nci madde aynen kabul erfil-

Matbua ve İlanların Tahribi : 

Madde 157. — 157 nci madde aynen kaibul edil-
mii'şitür. 

Sandık Düzeni ve Oy Verme ile İlişkin Suçlar : 

Madde 158. — 158 nci maidde aynen kaibul ödil-
miştir. 

Sandık Başında Müdahale ve İhtara Riayetsizlik : 

Maidde 159. — 159 ncu madlde aynen kaibul edttl-
miştlir. 

Seçmen Olmayanların Oy Vermesi : 

Madde 160. — 160 nci madde aynen kaibul 
mlişltiir-
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Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 

Madde 161. — Usulüne aykırı olarak veya yetkisi olmadığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun 
oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kaldıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden veya içinde
ki veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
iki bin beş yüz liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hile ile işlendiği takdirde hükmedilecek cezaya bir misli zam-
molunur. 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Bozması : 

Madde 163. — Seçim kurulları başkan ve üyeleri iden her hangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim 
muamemelelerinin yapılmasını ve oy verilmesini kısmen veya tamamen imkânsız kılar yahut seçimlerin 
butlanına bilerek sebebiyet verirse, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin liradan elli bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. 

Bunlar seçim neticelerini ilan etmezler, tutanağı asmazlar veya kanunen vermeye mecbur oldukları tuta
nak suretlerini vermezlerse aynı ceza ile cezalandırılırlar. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller : 

Madde 164. — 1. Her kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seçmen listesine gel
meyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak veya parmak basmak gibi hileli bir hareket ile sandığa oy 
atar veya attırır ise iki seneden dört seneye kadar hapis ve iki bin beş yüz liradan yirmi beş bin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

2. Bu fiil sandık başkan ve üyeleri ile resmi mamurlar tarafından işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkra
da yazılı cezaya yarısı eklenerek hükmolunur. 

3. Her kim, her hangi bir şekilde seçimin neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim tutanaklarını tama
men veya kısmen sahte olarak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, üç yıldan yedi yıla kadar ağır hapis ce
zasıyla cezalandırılır. 

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve hareketler, kurul başkan ve üyeleri ve resmi memurlar tarafından 
işlendiği takdirde haklarında verilecek ceza beş yıldan on yıla kadar ağır hapistir. 

5. Her kim oyunu kullandıktan sonra sandık başında kendisine sürülen özel boyayı silerek veya yok 
ederek veya herhangi bir şekil ve surette gözle farkedilemez duruma getirerek aynı seçimde ikinci defa oy 
kullanır veya kullanmaya teşebbüs ederse, altı aydan 'iki yıla kadar hapis ve iki bin beşyüz liradan yirmibeş 
bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır, Bu fıkrada sözü edilen özel boyayı ilçe seçim kurulu baş
kanlığından teslim aldıktan sonra bu boyayı kasten yok veya imha eden veya oyunu kullanan seçmenin belir
lenen uzvuna bu boyayı hiç sürmeyen veya bu özel boyadan başkasını süren sandık kurulu başkan ve üyele
rine veya seçmenleri ya da sandık kurulu başkan ve üyelerini bu fıkrada yazılı fiilleri işlemeye herhangi' bir 
surette icbar eden kimselere, bu fıkrada yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur., 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı filleri işlemeye, herhangi bir suretle icbar ederse üçüncü fıkra
da yazılı ceza üçte birden yarıya kadar artırılarak hükmolunur. 

Fğer bu fiil kurul mensuplarına herhangi bir suretle menfaat temini veya vadi suretiyle meydana gelmiş 
ise, kurul mensuplarıyla menfaat temin veya vadedenler hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden 
yarısına kadar eklenerek hükmolunur. 
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Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 

Madde 161. — 161 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Boz
ması : 

Madde 163. — 163 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller : 

Madde 164. — 164 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy Sandığı Üzerinde Suçlar : 

Madde 161. — Usulüne aykırı olarak veya yet-
Jcisii olmadığı halde her ne sebep ve mallcsaltffia olursa 
olsun oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kal
dıranlar, oy sandığını açan, çalan veya tahrip eden 
veya içindeki veya içlimden çılan oy zarflarımı alan, 
çalan veya değiştiren kimise, M yıldan beş yıla ka
dar hapis ve Jkü bin beş yüz liradan yirmi beş bin 
liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, cebir veya şiddet veya hiley
le işlendiği takdirde hükmedilecek ceza bir mlMl ar
tırılarak hükmolunur, 

Kurul Başkan ve Üyelerinin Seçim İşlerini Boz
ması : 

Madde 163. — 163 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Oy Verme Sonucuna Tesir Edecek Haller : 

Madde 164. — 164 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 

Madde 165. — Bu Kanunla kendilerine şikâyet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müracaatlarını 
tutanağa geçirmeye mecbur oldukları ahvalde tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri bir aydan 
bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Kötü Niyetle İtiraz : 

Madde 166. — Seçim sonunda seçilenlere verilen tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine makbul bir se
bep dmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 

Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki verenler, satan
lar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar ikibin-
beşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Silah Taşıyanlar : 

Madde 171. — 79 ncu maddenin koyduğu silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında 6136 
sayılı Kanun hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Dava Süresi .: 

Madde 180. — Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde açıl
madığı takdirde kovuşturma yapılamaz. 

Kamu davasının açılması izin veya karar alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kararın alınması için ya
pılan müracaat tarihi ile izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen süre dava süresi hesabına katılmaz. 
Ancak, bu süre üç ayı geçemez. 

Seçim Giderleri : 

Madde 181. — Yüksek Seçim Kurulu ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü giderleri ile her türlü seçim 
işleri giderleri genel bütçeden ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Bütçesi içindeki ayrı bir 
programda gösterilir. 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derecede ita amiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. Başkan, yet
kilerinin bir kısmını Seçmen Kütüğü Genel Müdürüne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevlilere dev
retmesine izlin verebilir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması gereken her türlü harcamaların ita amiri il ve ilçe seçim kurulları 
başkanlarıdır. 

Ödenecek Ücretler : 

Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde 
mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere verilecek ücretler ve hariçten alınarak 
çalıştırılacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas 
ve miktarlara göre ödenir. Ancak, bu gündelikler asgari ücretten az olmaz. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümlerine gö
re verilir. 
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İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 

Madde 165. — 165 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kötü Niyetle İtiraz : 

Madde 166. — 166 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 

Madde 170. — 170 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Silah Taşıyanlar : 

Madde 171. — 171 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Dava Süresi : 

Madde 180. — 180 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçim Giderleri : 

Madde 181. — 181 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ödenecek Ücretler : 

Madde 182. — 182 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi 
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İtirazları ve Şikâyetleri Kabul Etmemek : 

Madde 165. — 165 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kötü Niyetle İtiraz : 

Madde 166. — 166 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

İçki Yasağına Aykırı Hareketler : 

Madde 170. — 170 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Silah Taşıyanlar : 

Madde 171. — 171 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Dava Süresi : 

Madde 180. — 180 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Seçim Giderleri : 

Madde 181. — 181 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Ödenecek Ücretler : 

Madde 182. — Seçim kurulları başkan ve üyele
riyle bu kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu 
işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırıla
cak memur ve hizmetliler ile siyasi parti temsilcile
rine verilecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırı
lacakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun tek-
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hükümlerine göre harcanacak seçim giderleri ödeneğinden ye
ter miktarı il ve ilçe seçim kurulları başkanları emrine gönderir. 

Bu Kanunun uygulanması için gerekli yerlere başka yerlerden yetki verilerek gönderilen hâkim sınıfından 
olanlara bu sebeple yapılan ödemeler saklıdır. 

Sandık kurulu başkan ve üyeleri ile kütük yazımı ve denetimi işlerinde* yedi günü geçmemek üzere, geçici 
görevlendirilenlere ve siyasi parti temsilcilerine ödenecek ücretler vergilendirilmeksizin ödenir. 

Satın Alma ve Avans : 

Madde 183. — Bu Kanun gereğince yapüacak işler için lüzumlu satın alma ve kiralama işleri 2490 sayılı 
Kanuna tabi olmaksızın yapılabilir. İlan zorunlu değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilçe adalet daireleri mutemetlerine il ve ilçe seçim kurulları başkanları
nın tasvibi ile aynca yüzbin liraya kadar avans verilebilir, Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen mik
tara kadar yeniden avans verilebilir. 

Yüksek Seçim Kurulu, gerekli gördüğü ahvalde avans miktarını artırabilir 

MADDE 2. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24 . 3 > 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye (Geçici madde 11) 
numarası, 20 . 2 . 1979-(tarihli ve 2181 sayılı Kanunla eklenen geçici maddeye (Geçici madde 12) numarası 
verilmiş ve bu Kanuna aşağıda gösterilen beş yeni geçici madde eklenmiştir : 

GEÇtCt MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe gerdiği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Seçim 
Kurulu üyelerinin görevi 1981 yılı Ocak ayına kadar devam eder. 1980 yılının Aralık ayının ilk haftasında 
Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile üçer üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim Kurulu 
huzurunda, kurul başkanı tarafından yapılır. 

Ocak 1981 ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında, ad çekme sonucunda boşalan 
üçer üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi Ocak 1983 ayında yenilenir. 
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Satın Alma ve Avans : 

Madde 183, — 183 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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lifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek esas ve 
miktarlara göre ödenir. Ancak, bu gündelikler asga
ri ücretten az olmaz. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gönderi
leceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümle
rine göre verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hüküm
lerine göre harcanacak seçim giderleri ödeneğinden 
yeter miktarı il ve ilçe seçim kurulları başkanları em
rine gönderir. 

Bu kanunun uygulanması için gerekli yerlere baş
ka yerlerden yetki verilerek gönderilen hâkim sını
fından olanlara bu sebeple yapılan ödemeler saklı
dır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ve miktar
lara göre ödenecek ücretler vergilendirilmeksizin 
ödenir. 

Satın Alma ve Avans : 

Madde 183. — 183 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24 . 3 .. 1973 tarihli ve 1700 sa
yılı Kanunla eklenen Geçici Maddeye (Geçici mad
de 11) numarası, 20 . 2 . 1979 tarihli ve 2181 sa
yılı Kanunla eklenen Geçici Maddeye (Geçici mad
de 12) numarası verilmiş ve bu kanuna aşağıda gös
terilen 5 yeni Geçici Madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 13. — Geçici madde 13 aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 26 . 4 . 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanuna, 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sa
yılı Kanunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 
11) numarası, 20 . 2 . 1979 tarihli ve 2181 sayılı Ka
nunla eklenen geçici maddeye (geçici madde 12) nu
marası verilmiş ve bu Kanuna aşağıda gösterilen beş 
yeni geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Yüksek Se
çim Kurulu üyelerinin görevi 1981 yıh Ocak ayına 
kadar devam eder. 1980 yılının Aralık ayının ilk haf
tasında Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad 
çekme ile 3'er üye ayrılır. Ad çekme, Yüksek Seçim 
Kurulu huzurunda, kurul başkanı tarafından yapılır. 
Başkan ve başkanvekili bu ad çekmeye girmezler. 

Ocak 1981 ayının ilk haftasında, Yargıtay ve Da
nıştay Genel Kurullarında, ad çekme sonucunda bo
şalan 3'er üyelik için seçim yapılır. 

Geri kalan üyeliklerin seçimi Ocak 1983 ayında 
yenilenir. 
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GEÇİCİ MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden bir aylık sürenin son haftasında, 
15 nci maddede yazılı usulle il seçim kurulları, 18 ve 19 ncu maddelerde yazılı usulle ilçe seçim kurulları ku
rulur. Bu kurulların yenilenmesi, bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden Ocak ayından bir yıl sonraki 
Ocak ayının son haftasında yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 15. — 24 . 3 . 1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiştirilen 298 sayılı Kanunun 
28 ve müteakip maddelerine göre, kadroları Adalet Bakanlığına bağlı daimi seçmen kütüğü bürolarında ça
lışan personelden, kadrolanyla birlikte Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne geçmeleri Genel Müdürlükçe 
uygun görülmeyenler, Adalet Bakanlığınca başka görevlere atanırlar ve kadroları iptal edilir. 

GEÇİCİ MADDE 16. — İlk yazım, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gelen altmışıncı günü 
takibeden ilk Pazar günü yapılır. 

Bu yazımda elde edilen bilgiler, ilgili ilçe seçim kurullarında liste haline getirilerek bu listeler ilçe seçim 
kurulu başkanlıklarında saklanır; geçici 17 nci maddenin uygulanmasında bu listelerde yazılı bilgiler esas 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 17. — 1. Bu kanun hükümleri gereğince Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenecek seçmen kütüğünün ve bu kütüğe uygun olarak yayınlanacak sandık seçmen listelerinin ha
zırlanıp yayınlanmasında; 14 Ekim 1979 tarihinde Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Sena
tosu üyeliği ile milletvekili ara seçimleri yapılacak illere ve ilk sandık seçmen listelerinin yayınlanmasına 
ka'dar geçecek süre içinde mahalli idareler seçimleri yapılacak seçim çevrelerine öncelik verilir. 

2. İlk yazım ve birinci bentte belirtilen seçimlerin yapılma tarihlerine göre; bu seçimlerin yapılacağı se
çim çevrelerine ait kütük ve sandık seçmen listelerinin zaman darlığı sebebiyle Seçmen Kütüğü Genel Müdür
lüğünce hazırlanıp yayınlanmasına ve yapılacak bu seçimlere yetiştirilmesine imkan olmadığının Yüksek Se
çim Kurulunca tespit edilmesi halinde : 

a) 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu üye
liği ve milletvekili ara seçimlerinde, ilçe seçmen kütüğü bürolarının geçici 16 nci maddeye göre yapılan ilk 
yazımla elde edilen bilgilerden çıkardığı listelere göre hazırlanacak sandık seçmen listeleri kullanılır. 

Bu şekilde hazırlanan sandık seçmen listeleri, listelerin hazırlanmasından sonra bu illere bağlı bütün se
çim çevrelerinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için de geçerlidir. 

b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten yukarıda (a) fıkrasında belirtilen şekilde sandık seçmen liste
lerinin hazırlanmasına kadar geçecek süre içinde, bütün seçim çevrelerinde yapılacak; belediye başkanlığı, 
belediye ve il genel meclisi üyelikleri, köy ve mahalle muhtarlıkları, ihtiyar heyeti ve meclisi üyelikleri se
çimlerinde kullanılacak sandık seçmen listelerinin tanzim esaslarıyla, (a) fıkrasında yer alan ve ilk yazımla 
elde edilen bilgileri kapsayan listelerin düzenlenmesine, askıya çıkarılmasına ve askıdan indirilmesine, sandık 
seçmen listelerine ayrılmasına ve kesinleşmesine, itirazların süre ve şekillerine dair esasları Yüksek Seçim Ku
rulu tespit ve ilan eder. 

MADDE 3. — 24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
1, 11 ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel Olarak Uygulanacak Hükümler : 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci 
maddelerinde, 9 ncu maddesinde, 10 ncu maddesinin son fıkrasında, 11 ila 24 ncü maddelerinde, 
27 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde, 28 ila 41 nci maddelerinde ve bunların ek ve tadillerinde yer 
alan hükümler, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde de uygulanır. Şu kadar ki, seçime katılan siyasi par
tilerin aday göstermeleri gereken en az seçim çevresi sayısının hesaplanmasında, Cumhuriyet Senatosu yeni
leme seçiminin yapılacağı il sayısı dikkate alınır. 
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GEÇÎCt MADDE 14. — Geçici madde 14 aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 15. — Geçici madde 15 aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 16. — Geçici madde 16 aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 17. — Geçici madde 17 aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 24 . 5 . 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
1, 11 ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Genel Olarak Uygulanacak Hükümler : 

Madde İ. 
mistir. 

1 nci madde aynen kabul edil-

GEÇlCİ MADDE 14. — Geçici 14 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 15. — Geçici 15 nci madde 
aynen kabul edilmiştir, 

GEÇtCÎ MADDE 16t — Geçici 16 nci madde 
aynen kabul edilmiştir, 

GEÇlCt MADDE 17. — Geçici 17 nci madde 
aynen kabul edilrai|tü\ 

MADDE "3. — 24 , 5 . 1961 tarihli ve 304 sayılı 
Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 
1, 11 ve 13 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Genel Olarak Uygulanacak Hükümler : 

Madde 1, — 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir, 
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Oy Verme : 

Madde 11. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi, milletvekili seçimi ile aynı günde yapıldığı takdir
de, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminin oy verme işleri de aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. Şu 
Jcadar ki, sandık alanında, bu seçim için ayrı bir kapalı oy verme yeri, ayrı renkte oy sandığı, sandık seçmen 
Jistesinin ayrı bir nüshası bulundurulur ve bu seçimlerde, milletvekili seçiminde kullanılan birleşik oy pusla-
sında renk bakımından farklı birleşik oy puslası kullanılır. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden, diğer sandık açılamaz. 

Hesaba Katılmayan Oy Pusluları : 

Madde 13. — Sandıktan milletvekili seçimine ait .birleşik oy puslaları çıkmış ise bu puslular hesaba ka
tlim az. 

MADDE 4. — 25 ,. 5 ,. 1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili Seçimi Kanununun, 10, 11, 12, 17, 23, 
24, 27, 29, 30, 31, 33 ve 41 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylık : 

Madde 10. — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş, milletvekilliğine adaylığını koyabilir. 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 78 nci maddesinin 8 nci bendinde yer 
alan bağımsız adaylarla ilgili hükümler saklıdır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 neti maddesinin 11 
nci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilan ettiği seçime katılabilecek siyasi partilerin genel 
merkezlerindeki yetkili organları, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebilirler. Şu kadar ki, bu partilerin 
teşkilatı olsun veya olmasın, mevcut illerin en az üçte birinde, o seçim çevresinin her birinin çıkaracağı mil
letvekili sayısına eşit sayıda aday göstermeleri gerekir. 

Mevcut İllerin Üçte Birinde 'Tam Aday Göstermeyen Siyasi Partilerin Durumu : 

Madde 11. — Her hangi bir sebeple mevcut illerin ,üçte biri kadar seçim çevresinde aday göstermemiş olan 
veya bu miktardaki ilin her hangi birinde eksik aday .göstermiş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerin
deki yetkili organlarına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

ilgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde, o 
.siyasi parti, bütün seçim çevrelerinde, seçime katılma hakkını kaybeder. 

Mevcut İllerin Üçte pirinden Fazla İlde Aday \Gösteren Partilerin Eksik Aday Göstermesi Durumu : 

Madde 12. — Siyasi partiler tarafından mevcut illerin üçte birinden fazla ilde aday gösterilmiş olmakla 
'beraber, bu oranı aşan seçim çevrelerinin bir veya birkaçında, her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısından eksik aday gösterilmiş olması halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki 
yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanması lüzumu 'bildirilir. 

İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde, o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar. 
Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyasi 
parti, seçime katılma hakkını kaybeder. 
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Oy Verme : 

Madde 11. — 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Hesaba Katılmayan Oy Puslaları : 

Madde 13. — 13 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 numa
ralı Milletvekili Seçimi Kanununun, 10, 11, 12, 17, 
23, 24, 27, 29, 30, 31, 33 ve 41 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Adaylık : 

Madde 10. — 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Mevcut İllerin Üçte Birinde Tam Aday Göster
meyen Siyasi Partilerin Durumu : 

Madde 11. — 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Mevcut İllerin Üçte Birinden Fatla İlde Aday 
Gösteren Partilerin Eksik Aday Göstermesi Durumu : 

M&ĞĞe 12. — 12 ineli maidd« aıyraem kabul editmiiş-
flifc 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Oy Verme : 

Madde 11. — 11 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Hesaba Katılmayan Oy Puslaları : 

Madde 13. — 13 ncü madde aynen kabul edil
miştir, 

(MADDE 4, — 25.5,1961 tarihli ve 306 saydı Mil-
îetiveklili Stiçkni Kanunıumun 10, 11, 12, 17, 23, 24, 27, 
29, 3Q, 31, 33, 37 w 41 nfcfi mıadldelteri aişıağıttojki §«-< 
Iküda degiştirıkniştif: 

Adaylık: 

Madde 10,. — 10 ncu smadüe aynen kabul edil* 
mâ'şitüır. 

Mevcut İllerin Üçte Birinde Tam Aday Gösterme
yen Siyasi Partilerin Durumu : 

iMaidde 11. — 11 niöi madde aynen kaJbui eSdilimiş-
ıtiiır. 

Mevcut İllerin Üçte Birinden Fazla İlde Aday 
Gösteren Partilerin Eksik Aday Göstermesi Durumu : 

Maıdde 12. — 12 nci maidde aynen (kabul edtoiş-
Itiir. 
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Memurların Adaylığı : 

Madde 17. — Devlet, Katma Bütçeli İdareler, îl Özel İdareleri, Belediyelerle bunlara bağlı daire ve mü
esseselerde, iktisadi Devlet Teşebbüs ve Teşekküllerinde ve Kamu Tüzel Kişiliklerinde, bunların kurdukları 
müesseseler ve ortaklıkları ile 2834 sayılı Kanunun kapsamına giren kooperatif ve kooperatif birliklerinde; me
mur ve hizmetli olarak çalışanlarla belddiye başkanları, aday olmak ve aday gösterilmek için istifa zorunda 
değildirler. 

Ancak, bunlar, genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi 
halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde istifa etmedikçe, görevli bulundukları seçim 
çevresinden adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Birinci fıkrada yazılı bütün idare ve kuruluşların; müsteşar, genel müdür, genel sekreter; daire, grup, böl
ge müdür veya başkanları ile yardımcıları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri; çalışma alanlarına giren bütün 
seçim çevrelerinde görevli sayılırlar. 

Hâkimlerle Cumhuriyet savcıları mesleklerinden çekilmedikçe aday olamazlar, aday gösterilemezler ve se
çilemezler. 

Adaylıktan İstifa ve Ölüm : 

Madde 23. — Aday listelerinin kesinleşmesinden oy verme günü saat İ7.00'ye kadar ölüm veya istifa 
nedeniyle aday listelerinde vukua gelecek eksilmeler üzerine, ilgili siyasi partinin genel merkezindeki yetkili or
ganına Yüksek Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu tebliğ edilir. 

îlgili parti teşkilatı, bu tebliğden itibaren iki gün içinde; eksilen yerleri, o seçimde parti aday listesinde 
ismi bulunmayan adaylar ile tamamlar. 

Tebliğ oy verme gününden önceki iki günden daha önce yapılmış ise, o siyasi parti bu maddeye göre aday 
ismini süresinde bildirmediği takdirde; o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Kullanılacak Oy Puslası : 

Madde 24. — Milletvekili seçiminde; 298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanunun değişik 78 nci maddesi uyarınca hazırlanmış birleşik oy puslası kullanılır. 

Muteber Olmayan Oy Pastaları ': 

Madde 27. — 1. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun de
ğişik 103 ncü maddesinde gösterilen oy puslaları, 

2. Sandıktan, Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimine ait birleşik oy puslaları çıktığı takdirde bu oy pus
laları, 

Muteber sayılmaz. 

Sayımın İlanı ve Tutanağa Geçirilmesi : 

Madde 29, — Şandık kurulu, oyların sayım ve dökümünü yaparken, siyasi partilerin ve bağımsız aday
ların her birinin aldığı oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 

İlçelerde Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi : 

Madde 30. — İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların her birinin aldıkları oy sayısını tespit ederek tutanağa geçirir. 
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Memurların Adaylığı : 

Madde 17. — 17 zncî madde aynen kabul 
mliştür, 

Adaylıktan İstifa ve ölüm 

Madde 23. 
mıiştür, 

23 noü madde aıynıen kabul edıi-

Kullamlacak Oy Puslası : 

Madde 24* — 24 ncü madde aıynenı fcalbul edliıL-
ımişıtliır* 

Muteber Olmayan Oy Puslaları : 

İMaddıe 27. — 27 ndi madde aynen kabul edil-
mişttir* 

Sayımın İlanı ve Tutanağa Geçirilmesi :, 

Madde 2 9 . - 2 9 ncu madde aynen kabul 
iniştin 

İlçelerde Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi : 

Madde 30. — 30 ncu madde aynen kabul edül-

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Memurların Adaylığı : 

Madde 17. — 17 nci madde aynen kabul ed'ilmiş-
t/ir. 

Adaylıktan İstifa ve Ölüm : 

Madde 23. — 23 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 

Kullanılacak Oy Puslası : 

Madde 24. — 24 ncü madde aynen kabul editoiş-

Muteber Olmayan Oy Puslaları : 

Madde 27. — 27 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

*ir. 

Sayımın İlanı ve Tutanağa Geçirilmesi : 

Madde 29. — 29 ncu madde aynen kabul eddlıraş-

tlçelerde Seçim Sonuçlarının Birleştirilmesi : 

Madde 30, — 30 ncu madde aynen kabul edilmiş» 
(tir. 
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İl Tutanağı 

Madde 31. — İl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları, yukarıdaki maddede belirtilen 
şekilde birleştirir ve il seçim çevresindeki : 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba katılan py puslaları sayısını, 
4. Muteber sayılmayan ve hesaba katılmayan oy puslaları sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy miktarını gösteren 

muteber oy puslaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 

Siyasi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiti : 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir : 
A) Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde siyasi partilerin kazandıkları mil

letvekillerinin sırasının tespitine esas olur. Ancak, 32 nci madde gereğince partinin kazandığı milletvekilliği 
sayısı tespit edildikten sonra, her parti için ayrı ayrı olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunca örneği tespit edi
lecek cetvele, 

1. Adayların adları, her partinin aday listesindeki sıraya göre alt alta yazılır. 
2. Bundan sonra her seçim çevresinde, 32 nci madde gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar 

milletvekili bu madde gereğince düzenlenen listenin son sütununun başından itibaren sayılmak suretiyle se
çilmiş sayılır. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde der

hal ilan ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile 
il seçim kurulu kapısına astırır, 

Özel Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Kanun : 

Madde 41. — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmayan hallerde, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun» un işbu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — 1. 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun; 

a) 24.3.1973 tarihli ve 1.700 sayılı Kanunla değiştirilen 48 nci, 
b) 61 nci, 
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// Tutanağı : 

Madde 31. — 31 nci madde aıymıen kabul edin 
mıi§ıtir. 

Siyasi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiti ; 

(Maıdde 33, — 33 noü ınaldde aynien kabul edliL-
tmiiışıtir.: 

Özel Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulana
cak Kanun: 

Madde 41. — 41 üci maıdde aynen kabul edliln 
rnıiiştür* 

IMADDE 5. — Tekliflim 5 nci maddesi aynen ko-
ibul edtillmliışfe 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

// Tutanağı : 

ıMadde 31. — 31 nci madde aynen kabul edilmiş-
it'İlTd 

Siyasi Parti Adaylarından Seçilenlerin Tespiti : 

Madde 33. — 33 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Seçim Delillerinin Saklanması : 

ıMadde 37. •— Hesaba 'katılan ve katılmayan ve 
iitinaza uğramış olan oy puslaları, sayım ve döküm. 
cetvelleri ve millelüvekliUıiğine seçilme tutanaklara ve se* 
çimle ilgilü :diğer her, türlü evralk, ilki yıl süre ile, il
çelerde ilçe seçim kurulu ibaşjkanı, ilerde il seçlim ku
rulu bakkam tarafından saklanır ve Yüksek Seçim 
Kumulunun talebi olmadıkça hiçbir yere gönderilmez. 

Özel Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak 
Kanun : 

Madde 41. — 41 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — 1, 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmem Kütükleri 
Hakkında Kanıumun; 

a) 24.3.1973 tarihli ve 1700 sayılı Kanunla değiş-
'tirdten 48 nci, 
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c) Bu kanuna, 14.7.1965 tarihli ve 656 sayılı Kanunla eklenen ek 2 ve ek 3 ncü, 
Maddeleri. 
2. 25.5.1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun; 
a) 26.6.1973 tarihli ve 1733 sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26 ncı, 
b) 28 nci, 
Maddeleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(MADDE 6. — TeOcUüfkı 6 nci ırtaldctei ayu»et (ka
bul edHlljmtiştliırH 

•MADDE 7. — TeÖdiifiiö 7 md mfliddösli aıyoeıa ka
bul ©âimiiştlir. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

b) 61 nci, 
Maddeleri, 
2, 25.5Jİ961 tartühli ve 306 'sayılı 'MtilleiüvdkfUi Se

çimi Kanunıunun; 
a) 26.6.1973 talihli ve 1733 sasyiı Kanımla de« 

ğiştî ilem 25 ve 26 ncı, 
b) 28 nci, 
Maddeleri, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — TekMn 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(MADDE 7. — Tekifön 7 nci maiddıeai aynıeü ka
bul edilmiştir. 

» • - « •<•• 
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