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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki karnın tasarısının komisyo
na verilen 5 nei maddesi hariç, 1 - 6 ncı madde
leri kabul edildi ve 7 nei madde üzerinde bir 
müddet görüşüldü. 

Birleşime son verildi. 
' iBaşkan # Divan Kâtibi 

Cemal Bîadanoğlu Refet Aksoyoglu 
Divan 'Kâtibi 

Selâhattin özgür 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Madanoğlu Cemal 

KÂTİPLER : Aksoyoglu Refet, Özgrür Selâhattin 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
kütükleri hakkında kanun tasarısına dair Seçim 
Kanunu Komisyonu raporu (5/6) (S. Sayısı 33 e 
ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki görüşmeleri
mize devam ediyoruz. 

Sandık Ibölgesi 
Madde 5. — Seçimlerde, her seçim bölgesi, 

gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. 
«Bir sandık bölgesi, (300) seçmeni kapsar. 
Seçmen sayısı (400) ü aşmıyan seçim (bölgele

rinde seçmenler oylarını Ibir sandıkta verebilir
ler. 

BAŞKAN — ıKurutluoğlu'nun izahatını din
lediniz. Sorulan sualleri de cevaplandırdı.-

•Beşinci madde encümenden •gelmiştir, görü-

(1) 33 ve 33 e ek oasmayazılar Temsilciler 
Meclisinin 25 nei Birleşim tutanağının snnunda-
dtr. 

gülmesine devam ediyoruz. Bu madde hakkında 
konuşacak var mı? 

MUZAFFER YURDAKUbEll — Buraü*.., 
«ıBir sandık Ibölgesi 300 seçmeni kapsar» diyor. 
Buraya Ibir, «esas itibariyle» kelimesini ilâve 
edersek, sandığa 300 ün altındaki ve 300 ün üze
rindeki rakamlar da girebilir. 

BAŞKAN — Söz Mucip Ataklı'mu. 
ATAKLI MUCİP — Bence bunlara hiç lü

zum yoktur.' 5 nei maddenin 3 ncü fıkrası gayet 
sarih seçmen sayısı 400 ü aşmıyan ıseçim bölgele
ri diyor. Bu seçim bölgesi, hem seçim bölgesi olur, 
hem sandık 'bölgesi olur. 

SAHİR KÜRUTLUOĞLü — İlçe seçim ku
rulu kesin olarak tâyin edecektir. Falan sandık
ta şu numaradan şu numaraya kadar olan seç
menler oy verecektir diye tâyin edecektir. Bu 
sandıkta şu kadar rey verilecektir veya veremi -
yecek diye sandık 'başında bir münakaşaya im-
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BAŞKAN — Buyurusu Kurutluoğlu. 
SAliIR KURUTL.UOULU' — 21 yaş meselesi 

aşağı - yukarı partiler arasında ihtilaflara yol 
açmıştır., Bir1 de partinin kendi üyeler1! arasın
da ihtilâfa sebebiyet verdiği için, bunun bir 
düşünüşün maıısulü olduğuna inanıyorum. 

YLRDAKULı.tiR: MUZi^J'Füiü — Jjjıeiidım, 
6 ncı maddeye geçiyoruz, ö ncı niuuae-
de arkadaşlarımız, «18 yaşını bitiren her Türk 
seçmendir.» ibaresini, «2ii yaşını bitiren her 
Türk vatandaşı 'seçmendir» şeülınde değuştirduer. 

Biraz evvel Anayasanın 52 ncı maddesi odun
du. Burada vatandaşlık haklarının kimlere ve-
riliğj tasrih edildiğine göre, «vatanuaş» kelime
sine lüzum kalmadı. 

SAHİR KURUTLUOĞLU — Türk, kelimesi 
daha çok iç doyuruyor. Mâna bu kelime içinde 
gayet kuvvetli ifade ediliyor. Onun içun yeisiz 
bu ifadeyi kullandık. 
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kân yoktur. Tereddüde düşülüyorsa maddeye bu 
şekilde ıbir vuzuh vermekte bir mahzur yoktur. 
7ı50 seçmen varsa 300 seçmen bir sandıkta, 300 
ü bir sandıkta, 150 başka bir sandıkta oy kulla
nacak diye bir şey yoktur. 

YILDIZ AHMET — 2 nci fıkrayı yazma
dan, 1 nci fıkraya, «3O0 seçmeni kapsar. Her san
dığa âzami 400 oy atılabilir.» dersek, mesele hal
lolur. 

BAŞKAN — Söz Karavelioğlu'nun. 
KÂMİL KARAVELÎOĞLU — Sahir Bey, bu 

kanun çıktıktan sonra, seçimde aldığı reyden 
memnun ölmıyan parti, mesuliyeti bu kanuna 
yıükliyebilir mi?. 

SAHİR KURUTLUOĞLU — Şunu katiyetle 
arz edeyim ki, bu kanuna göre yapılan seçimler
den sonra hiçbir parti, «Bu kanun olmasaydı, 
ben seçimi kazanabilirdim.» diyemez. 

'KÂMİL KARAVELÎOĞLU — Bir de Mec
liste parti olarak, kanuna karşı menfi tutumu 
olan oldu mu?. 

SAHİR KURUTLUOĞLU - Efendim, ko
misyon mesaisi görülmemüş bir anlayış ve bera
berlik içinde olmuştur ve bu kanun çıkmıştır. 
Komisyonda bâzı fikir ihtilâfları olduğu halde, 
kanunun ruhu ve bütünlüğü baklanından olma
mıştır. İleride, efkârı umumiyeyi tereddüde 
düşürecek bir hareket olmadı ve böyle bir şey 
de olmaz. Tamamiyle emeklerin mahsulü olarak 
çıkmıştır. Böyle bir .endişeye, şüpheye düşüle
ceğimi zannetmiyorum. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Ben bir nok
tayı öğrenmek istiyoruan. Partiler Anayasadan 
çok seçim kanunundan çektiler. Bu mevzuda 
ileride hiçbir tereddüt olmıyacak mıdır? Bu ka
nunla yapılacak seçimden sonra hiçbir tereddüde, 
şüpheye mahal olmamalıdır. Böyle bir kanun 
çıkmalıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz âsti-
yenı?.. Yok. Maddeyi «Bir sandık bölgesi» ibare
sinden sonra «esafe itibar'iyle»'kelimelerinin ilâ
vesiyle maddeyi reyinize koyuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 6 ncı Imaddeye geçiyoruz. 

Seçmen 
Madde 6. — On sekiz yaşını bitiren her 

Türk seçmendir. 

YILDIZ AHMET — Ama Türk kelimesi ge
nel mânada ibir kelimedir. Meselâ Bulgar Seıa-
retinden, Türk olan bir kimse «ben de Türküm, 
oy kuUanacağıım» derse. 

SAHİR KURÜTLUOĞLU — Bunu sarahaten 
Anayasa tâyiin ediyor. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Türk Devleti 
vatandaşlığına bağlı Iherkes Tülrktür. 

BAŞKAN — Şimdi bu mesele halledildi. 
Sırayı takibetmiyoruz. 

YURDAKÜLER MUZAFFER — Şkndi mad
de şöyle oluyor. 

«Madde 6 — 21 yaşını* bitiren her türk seç-
me,ndiır.» 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişik şekliyle ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. 

Oy kuHanamıyacate olanlar 
Madde 7. — Aşağıda yazılı olanlar oy kul

lanamazlar* 
1. Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve 

kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli 
bulunanlar da bu hükme tâbidir), 

2. Askerî öğrenciler. • 

YURD AKÜLER MUZAFFER — Buradaki • 
hükme göre emniyet mensupları oy kullanacak
tır. Bu hususta bir kısım endişev var. Polis. ye • 
inzibatla ilgili kimseler oy kullanacakları için, ,.. 
seçim sırasında bölgenin emniyeti kiminle sağla-
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bu da bir insan hakkıdır. Bir vatandaş hakkı
dır. Oyunu küllanalbilir. 

SAHİR KURUTLUOĞLU — Bunlar Seçim 
Kanunu ile hâlledilecek me&eleler değildir, efen
dim. 

BAŞKAN — Başka sual yok. Şu halde me
sele (taımaım. 

Ook teşekkür Sahir Bey. Sizse çok zahmet 
verdik. 

SAHlR KURUTLUOĞLU — Estağfurullah 
efendim. Eğer bir nelbze faydalı olaibildilmse, 
kendimi ıbalhltiyar isayarım. 

OSalhir Kurultluoğlu, salondan ayrıldı.) ' 
'KAPLAN KADRİ, YURDAKULER . MU

ZAFFER — Emniyet mensuplarının oy kullan
masına ımulhalifİz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorUim. 
Kaibul edenler... (8), Kalbul etmiyenler... (6) 
Kabul edilmişltir. 

Tensibedetfseniız, arkadaşların itiraz ettiği 
maddeler üzerinde duralım. Diğer maddelerin 
birkaçını birden toptan reyinize arz edeyim. Bu 
suretle zamandan çok kazanmış oluruz. (Mu
vafık, 14 ncü maddeye 'kadar itiraz yoik, ses
leri) 

Bu hususu kabul edenler... Etnniy enler... Ka
bul edilmişıtir. 
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nacaktır. Herkes oy vermeye gidecektir. Oy 
Vıerane yerinde durmak yasak olduğu halde orada 
polis gezebilecektir. Her sandığım başında, ica-
bederse polis bulunacaktır. Bu bakımdan bu mad
de çok önemlidir. 

Bu devre seçimleri bilhassa çok önemlidir. 
Bir Î957 seçlimleri kadar önemlidir. Onun için 
sandık bölgelerinde emniyet mensuplarının bu
lunması ücalbeder. Kendisini seçmen olduğu 
için serbest bıralkltığımıiz emniyet mensu%ınun 
vazifesini gömmesi •mülmlküıı değildir. Vazife 
görürse oy veremez. 

Bu sebeple bieniim mâruzâtım, 1950 Seçim 
Kanununun 9 ucu nıadd esimin 1 nci bendini 
almak yolundadır. Veyalhütta ilik elimize gelen, 
33 sayılı Seçim. Kanunu tasarısındaki bizim ta
dil etftiğimiz kısım buraya konur ve emniyet 
mensupları oy hakkına salhibolaımazlar. 

SAHlR KURUTLUOĞLU — Bu mesele ko-
ımüsyonda da uzun boylu münakaşa edildi. Bir 
kere eimniyeft mensupları resmî elbise ile oy ve-
remiyeeeklerdir. İnzibatı temin bakımından 
görevli ise, zalten görevinden ayırılamıyaeağı 
için, oy vereımiyecektir. Şayet izinli ilse oy ve
rebilecektir. 

Zannediyorum ki, bunların mecmuu 16 bin 
civarındadır. Bunların rey vermesi veya verme
mesi neticeye tesir etoıiyecekitir. Telsir edecek 
nokta, hem. emniyet ve inzıbaitla görevli olup, 
hem oy kullanmasıdır. Bunlar oy kullanırken 
ıSüivil ellbiiselerini giyereik oylarını kullanacaktır. 
Bu suretle seçim ndticelerini ihlâl edebileceği 
neticesine varamadık. Onun için maidde bu şe
kilde olmuş oldu. 

KÜÇÜK SAMÎ — Buraya bir fikra eklen
mesini teklif ediyorum. «Davranışları ile Türk 
İstiklâlimi, hâkimiyetini tehlikeye koylmuş olan
lar.» 

Dersim İsyanına katılmış Halis Özıtürk tek
rar gelecek mi? Bunlar gibi olanlar gelecek mi? 

Konya İsyanına, Yıozıgat İsyanına gıirmiştir. 
Hilafdt Ordusunda vazife almışltır. Bu husus 
komisyonda tezekkür edildi mi? 

YURDAKULER MUZAFFER — Diğer ar-
ikajdaşlârla feomuışltufc. Dediler M, memlekette 
Ibu ğülbti hâdüselenden sonra çıkan uımuımi aflarla 
feültün cezalan, hukuki neticeleriyle birlikte 
kâJİdirîlmışItır. Affedilmişltir. Affedilen kimise de 
'bütün vatandaşlık halkiajrjna sahiptir. Öyle ise 

Seçmen olamıyanlar 
Madde 8. — xVşağıdaki kimseler seçmen ola

mazlar : 
1. Kasıtlı olanlar, 
2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar. 

İkinci Bölüm 
Seçim Kurulları 

Seçim işlerinin yürütülmesi 
Madde 9. — Seçim işleri, seçim kurullarınca 

yürütülür. 

Seçim kurulları 
Madde 10. — Ankara'da bir Yüksek Seçim 

Kurulu, her seçim çevresinde bir il seçim ku
rulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim 
bölgelerine konulacak her sandık için bir san
dık kurulu bulunur. 

î] merkezlerinde, ayrıca bir merkez ilçe se
cim kurulu teşkil olunur 

Yüksek Seçim Kurulu 
Madde 11. - - Yüksek Seçim Kurulu, bir baş

kan ve altı üyeden kurulur. 
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Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Ku

rullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere 
gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oyt 

ve salt çoğunlukla aralanndan bir başkan ve bir 
başkanvekili seçerler. 

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad
çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve 
başkan vekilleri adçekmeye girmezler. 

üye seçimi zamanı 
Madde 12. — Yüksek Seçim Kurulu için 

üye seçimi, her dört yılda bir, Ocak ayının ilk 
haftasında yapılır. v 

Bu süre içinde üye sayısında azalma olur
sa, yukarıki madde gereğince tamamlanır. 

Karar verme 
Madde 13. —• Yüksek Seçim Kurulu, karar

larını saltçoğunlukla verir; oyların eşitliği ha
linde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun nihai kararları 
ile, prensip kararları Resmî Gazetede, en kısa 
zamanda yayınlanır. 

•BAŞKAN — Şimdi alman karar gereğince 
8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeleri oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Görev ve yetkileri 
Madde 14. — Yüksek (Seçim Kurulunun gö

rev ve yetkileri şunlardır : 
1. Seçimlerde, içine oy puslası konulacak 

olan zarfların, icabında her seçim için başka 
başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasa
da, gerek Devlet Malzeme^ Ofisince imal edilen 
veya ettirilen veya depolarında bulunan zarf
ların reklerinden ve ölçülerinden farklı ve kâ
ğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kurulu» filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar 
özel -zarf imal ettirmek ve bu imalâtı, kâğıt ha
murundan başlıyarak zarfın imaline ve teslim 
alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri ara
sından seçeceği üç yargıcın devamlı gözetim 
ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarflan, 
il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek 
sayıda» alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

2. özel zarfların imali için gerekli «Tür
kiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu» fi
ligran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptı
rıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden 
sonra, saklamak, 
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3. Kütük düzünleme işlerinin başlamasından 

seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar bu ka
nunda söz konusu edilen işlemlerin gerektir
diği cetvel, alındı belgesi, tutanak, seçmen kartı 
gibi her türlü basılı kâğıt ve defterlerin, İsta
tistik Genel Müdürlüğü uzmanları ve dğer uz
manlar yardımı ile şekillerini tesbit edip Adalet 
Bakanlığı eliyle il ve ilçelerin ihtiyacına yete
cek / sayıda bastırılmasını, il ve ilçe seçim ku
rullarına yollanmasını sağlamak, 

4. Seçimin başlangıç tarihinden en geç yedi 
gün önce ve seçiminin yenilenmesine karar veril
mesi halinde bu kararın ilânından itibaren beş 
gün içinde il ve ilçe seçim kurullarının teşek
külünü sağlamak, 

5. İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, 
oy verme gününden önce ve itiraz konusunun 

• gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 
6. Adaylığa ait itirazlar hakkında özel ka

nunları gereğince kesin karar vermek, 
7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü iş

lemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı 
yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara 
bağlamak, 

8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tuta
naklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin 
karara bağlamak, 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi için
de yapılan, secimin sonucuna müessir olacak ve 
o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya 
birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek ma
hiyette itirazları, alt kurullara yapılan itiraz
ların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araş-
tırmaksızm inceleyip kesin karara bağlamak, 

10. îl seçim kurulları başkanlıklarınca se
çim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin 
bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlıyacak 
tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelge
leri zamanında yapmak, 

11. Kanunla kendisine verilen başkaca gö
revleri yapmak. 

ERSÜ VEHBİ — Kâğıt Fabrikasına hâ
kimler gidecek, başında duracak, bundan ne 
fayda sağlanacak anlamıyorum. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bundan 
gaye şudur. Lâzım olan miktarda hamur yapıl
sın. Fazla yapılıp sonradan aynı şekilde, ye-

__ 5 _ 



B : 78 İS.4 
terinden fazla zarf yapılıp başka maksatlarla ı 
seçimde kullanılmasın diye başında hâkim bulu- I 
nuyor. I 

ERSÜ VEHBÎ — Bu kısmın maddeden çı
karılmasını teklif ediyorum. 1 

YILDIZ AHMET — Hâkim, kâğıt hamuru 
yapılırken başında bekliyecek, ve kalpazanlığa I 
meydan vermiyecek. Onun için bu kısmın mad-. I 
dede kalması lâzım. \ I 

KUYTAK FİKRET — Usul hakkında. Efen
dim, bu maddelerin içinde ikinci defa takıl- I 
dığımız noktalar var. Bunlar teknik noktalar- I 
dır. Aşağıda (Temsilciler Meclisinde) bunlar I 
ariz âmik konuşuldu. Bunları geçelim ve yalnız I 
takıldığımız noktalar üzerinde konuşalım. Mad- I 
de uzundur. Fıkra fıkra okunur oya konursa I 
daha kolay olur. I 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar fıkra fıkra oku- I 
tarak oyunuza sunacağım. I 

Görev ve yetkileri I 
Madde 14. — Yüksek Seçim Kurulunun gö- I 

rev ve yetkileri şunlardır .-
1. Seçimlerde, içine oy puslası konulacak 

olan zarfların, icabında her seçim için başka 
başka renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, 
gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen ve
ya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların 
renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kâğı
dında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kurulu» filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar 
özel zarf imal ettirmek ve bu imalâtı, kâğıt ha- I 
murundan bağlıyarak zarfın imaline ve teslim 
alınmasına kadar olan safhalarını; üyeleri ara
sından seçeceği üç yargıcın devamlı gözetim ve 
denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları, il se
çim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sa
yıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek, 

BAŞKAN -=- Birinci fıkra hakkında söz 
istiyen?.. Fıkrayı kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

2. özel zarfların imali için gerekli «Tür
kiye Cumhuriyeti Yüksek iSeçim Kurulu» fi
ligran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yap
tırıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden 
sonra, saklamak, 

BAŞKAN — ikinci fıkrayı-kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. | 
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t3. Kütük düzenleme işlerinin başlamasın

dan seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar 
bu kanunda söz konusu edilen işlemlerin gerek
tirdiği cetvel, alındı belgesi, tutanak, seçmen 
kartı gibi her türlü basılı kâğıt ve defterlerin, 
İstatistik Genel Müdürlüğü uzmanları ve diğer 
uzmanlar yardımı ile şekillerini tesbit edip Ada
let Bakanlığı eliyle il ve ilçelerin ihtiyacına ye
tecek sayıda bastırılmasını, il ve ilçe seçim kurul
larına yollanmasını sağlamak, 

BAŞKAN — Üçüncü fıkrayı kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

4. Seçimin başlangıç tarihinden en geç ye
di gün önce ve seçimin yenilenmesine karar 
verilmesi halinde bu kararın ilânından itibaren 
beş gün içinde il ve ilçe seçim kurullarının te
şekkülünü sağlamak, 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

5. il seçim kurallarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, 
oy verme gününden önce ve itiraz konusunun 
gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak, 

BAŞKAN — Beşinci fıkrayı kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. Adaylığa ait itirazlar hakkında özel ka
nunları gereğince kesin karâr vermek, 

BAŞKAN — Altıncı fıkrayı kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

7. i l seçim kurullarınca, oy verme günü 
işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı 
yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara 
bağlamak, 

BAŞKAN — Fıkrayı kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. il seçim kurullarınca düzenlenen tuta
naklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin 
karar?, bağlamak, 

BAŞKAN — Okunan fıkrayı kabul edenler... 
'Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi için-
do yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve 
o çevre seçiminin veya' seçilenlerden bir veya 
birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek ma
hiyette itirazları, alt kurullara yapılan1* itirazla
rın silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştır-
maksızın inceleyip kesin karara bağlamak, 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
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1.0. ti seçim kurulları başkanlıklarınca se 

<;.im işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bil-
tün yurtta düzenle yapılmasını sağlıyaeak ted
birleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri 
zamanında yapmak, 

BAŞKAN — Kabuf edenler... Etmiyenl-M'... 
Kabul edilmiştir. 

11. Kanunla kendisine verilen başkaca gö-. 
::•( vleri yapuıaV. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul, edilmiştir. 

14 rıcü maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — 15 nei maddeden 49 
ncu maddeye kadar usul maddeleridir. Toptan 
oylanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Ahmet Yıldız'm teklifini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İl seçim kurulu 
Madde 15. — il seçim kurulu, il merkezin

deki en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulur. 
Bunlardan derecesi en yüksek olanı, kurulun 
başkanıdır. Kurulun yargıçlardan iki de yedek 
üyesi vardır. 

Kurul başkanlığı ile asıl ve yedek üyelikleri 
için, aynı derecedeki yargıçlar arasında en kı
demlisi ve kıdemde eşitlik halinde en yaşlısı gö
revlendirilir. 

t i seçim kurulu başkanlığı ile, asıl ve yedek 
üyeliklerini ve ilçe seçim kurulu başkanlığını. 
yapacak olan yargıçlardan biri her hangi bir 
sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde bu görevi 
yapabilecek başka bir yargıç da bulunmazsa, o 
yerin bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin yar
gı çevresi içinde bulunan ve görevinden ayrılma
sında sakınca görülmiyen bir yargıca, merciin
ce bu yetki verilir. 

Eksiklerin, ağır ceza çevresi içindeki yargıç
lardan tamamlanmasına imkân bulunmıyan 
hallerde, bu ağır ceza merkezine en yakın ağır 
ceza mahkemelerinin yargı çevresi içindeki yar
gıçlardan biri, yukardaki usule göre yetki veri
lerek gönderilir. 

Bu suretle kendisine yetki verilen yargıcın 
gelip görevine başlamasına kadar, seçim kurulu 
başkanlığını, kurulun kendi arasından gizli oy
la seçeceği bir üye yapar. • 
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Görev ve Yetkileri 

Madde 16. — İl seçim kurulunun başlıca gö
rev ve yetkileri şunlardır.: 

1. il seçim çevresi içinde seçimin düzenle 
yürütülmesini, sağlamak için gereken bütün ted
birleri almak ve seçim işlerini denetlemek, 

2. il seçim kurullarına oy sandıklarım ve bu 
kanunda yazılı diğer seçim- araç ye gereçlerini 
göndermek, 

3. ilçe seçim kurallarının teşekkülüne, iş
lemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları 
inceliyerek derhal karara bağlamak, 

4. ilçe" seçim kurulları başkanlıklarınca se
çim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak 
hususları derhal cevaplandırmak, 

5. Aday beyanname veya listelerini almak 
ve ilân etmek, bunlar hakkında yapılacak itiraz
ları incelemek ve bu beyanname veya listeler
den kanuna göre muteber olmıyanlar hakkında 
karar vrmek, geçici ve kesin aday listelerini yer
lerine göndermek ve ilân etmek, 

6. ile bağlı ilçe seçim kurullarından gelen 
tutanakları birleştirerek il seçim çevresi için bir 
tutanak düzenlemek, 

7. Kanunla kendisine verilen başkaca gö
revleri yapmak, 

Siyasi parti temsilcileri 
Madde 17. — Seçime katılan siyasi partiler, 

il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulun
dururlar. Bu temsilciler kurulun bütün çalışma
larına ve görüşmelerine* katılırlar. Ancak, oy 
kullanamazlar. 

Görüşülen iş hakkında siyasi partiler tem
silcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul bunları 
da dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşe
rek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. 

Siyasi parti temsilcilerinin toplantılara ka
tılmamaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz. 

ilçe seçim kurulu 
Madde 18. — îlçe seçim kurulu bir başkan 

ile altı üyeden» kurulur, ilçedeki en yüksek de
receli yargıç kurulun başkanıdır. 

ilçede aynı derecede birkaç yargıç bulundu
ğu takdirde en kıdemlisi, kıdemde de eşitlik ha
linde en yaşlısı seçim kuruluna başkanlık eder. 

İl merkezlerinde kurulacak merkez ilçe se
çim kurullarına, il seçim kurullarına başkanlık 
edecek yargıçtan sonra gelen en yüksek derece-
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li yargıç, kıdem ve yaş sırasına göre başkanlık 
eder. 

ilçe seçim kurulu üyelikleri 
Madde 19. — tlçe seçim kurulu üyelerinden 

dördü siyasi partilerden alınır. Bu üyeler aşa
ğıda yazılı olduğu gibi belli edilir : 

1. a) İlçe seçim kurulu başkanı tüzükleri
ne göre ilk genel toplantılarını yapmış olup, o 
seçim çevresiyle birlikte en az on beş seçim çev
resinde altı aydan beri il ve ilçe teşkilâtını kur
muş olan ve seçime katılan siyasi partilere, bi
rer kişinin adını iki gün içinde bildirmelerini 
tebliğ eder. 

b) îlçe seçim kurulu üyeliği için ad bildi
ren partiler altıdan fazla olduğu takdirde, bil
dirilen kimseler arasında adçekilir. Adçekmede
ki sıraya göre ilk çıkan dört kişi kurulun asıl 
üyesi, diğer partilerin bildirdikleri kimseler de 
adçekme sırasına göre yedek üyesi olurlar. 

c) Beş parti bulunduğu veya ad bildiren 
siyasi parti beş olduğu takdirde (b) fıkrasında
ki usule ve adçekmedeki ̂ sıraya göre ilk çıkan 
dört kişi kurulun asıl üyesi, diğer partinin bil
dirdiği kimse de yedek üyesi olur. 

Adçekmedeki sıralar tutanağa geçirilerek, 
siyasi partilere bildirilir. Yedek üyelerin göre
ve çağrılmalarında bu sıralara uyulur. 

d) Siyasi parti dört ve daha az olduğu ve
yahut dört ve daha az parti ad bildirdiği takdir
de, bu partilerin acllarmı bildirdikleri kimse
ler doğrudan doğruya kurulun üyesidirler. 

e) îlçe seçim kurulu başkanı, kurulun ek
sik kalan asıl üyeliğini o çevrede bulunan ve ku-

* rulda görev verilmesinde sakmoa olmıyan kim
selerden doldurur ve aynı suretle iki de yedek 
üye seçer. Görev verilmesinde sakınca olmadığı 
takdirde emekliler tercih edilir. 

(c) fıkrasındaki eksik yedek üye de bu fık
raya göre belli edilir. 

Yedek üyeliklerde eksilme olursa kurul baş
kanı aynı suretle tamamlar. 

2. Diğer iki üyelik için, ilçe seçim kurulu 
başkanının çağırması üzerine, ilçe merkezinde 
bulunan okulların (tik, orta, lise ve dengi) bü
tün öğretmenleri toplanarak kendi aralarında, 
gizli oyla, dört kişi seçerler. Bunlardan, aldık
ları oy sırası ile, ilk ikisi ilçe seçim kurulu asıl 
üyesi, diğer ikisi de yedek üyesidir. 
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Bu toplantı yeter sayı aranmaksızın ilçe seçim 

kurulu başkanı tarafından idare edilir. Bu üye
likler için ilçe merkezindeki öğretmen sayısı 
yetmediği takdirde, noksanlar, o ilçeye bağlı köy 
öğretmenleri arasından seçilerek doldurulur. 

Siyasi partiler arasında yapılacak adçekme 
ile, öğretmenlerin yapacağı toplantının gün, sa
at ve yeri gazetelerle, gazete olmıyan yerlerde 
alışılmış araçlarla duyurulur. 

Görev ve yetkileri 
Madde 20. — îlçe seçim kurullarının, başlı

ca görev ve yetkileri şunlardır : 

1. îlçe çevresinde seçimin düzenle yürütül
mesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri 
almak ve seçim işlerini denetlemek, 

2. Sandık kurullarını kurmak, 
3. İlçedeki sandık kurullarına, oy sandıkla

rını ve bu kanunda yazılı diğer seçim araç ve 
gereçlerini göndermek, 

4. Sandık kurullarının teşekküllerine, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları 
inceliyerek karara bağlamak, 

5. Sandık kurulları başkanlıklarınca seçim 
işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak husus
ları derhal cevaplandırmak, 

6. il çe çevresindeki sandık kurullarından 
gelen tutanakları birleştirerek, ilçe seçim tutana
ğını düzenlemek ve bu tutanağı seçim işlerine 
ati diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna 
derhal teslim etmek, 

7. Kanunla kendisine verilen başkaca görev
leri yapmak. 

Sandık kurulu 
Madde 21; — Sandık kurulu bir başkan ve 

dört üyeden kurulur. 

Sandık kurulu başkanının seçimi 
Madde 22. — îlçe seçim kurulu toplanarak, 

sandığın konacağı seçim bölgesi içindeki veya dı
şındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmak
la tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula 
bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri 
için ikişer kişi olmak üzere bir liste düzenler. 

Kurul, bunlardan birini açık adçekme ile san
dık kurulu başkanlığına seçer. 

Sanclık kurulu başkanının görevi başına gel
memesi halinde, yerine kurul üyelerinden en yaş
lısı başkanlık eder. 
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Sandık kurulu üyelikleri 

Madde 23. — Sandık kurulu üyeleri aşağıda
ki şekilde belli olur : 

îlçe seçim kurulu başkanı; kendi tützükleri-
ne göre, ilk genel kurul toplantılarını yapmış 
olup, o yer seçim çevresi ile birlikte en az on 
beş seçim çevresinde, altı aydan beri, jl ve ilçe 
teşkilâtı kurmuş bulunan ve seçime katılan bü
tün siyasi partilere, her sandık için, birer isim 
bildirmelerini tebliğ eder. 

Siyasi partiler bu isimleri, beş gün içinde bil
dirmek zorundadırlar. 

îlçe seçim kurulu önünde yapılacak adçek
me sonunda sıraya göre bunlardan ilk üçü san
dık kurulu asıl üyesi, diğerleri sırasiyle yedek 
üyesidirler. 

Bundan başka, sandığın bulunduğu köy ve 
mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve 
yedek üyelerinden keza adçekme ile iki kişi se
çilir. Bu adçekme sırasına göre ilki asıl, diğeri 
yedek üyedir. 

, Adçekmenin yapılacağı gün, saat ve yer ga
zetelerle ve gazete olmıyan yerlerde alışılmış 
araçlarla duyurulur. Bildirilen saatte adçekme 
açık olarak, başkan tarafından yapılır. 

Adçekme gününün ilân edildiği ve adçekme
nin açık olarak yapıldığı bir tutanakla tesbîl 
olunur. 

Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün 
olmazsa, eksikler 19 ncu maddeye göre tamamla
nır. 

Görev süresi 
Madde 24. — Sandık kurulları asıl ve yedek 

üyeleri oy verme gününden 48 saat önce göreve 
başlarlar ve oy verme günü, seçim işleri bitinceye 
kadar çalışmaya aralıksız devam ederler. 

Adaylar ve müşahitleri 
Madde 25. — Sandık başı işlemlerini takib-

etmek üzere, siyasî partiler ve bağımsız adaylar, 
(birer müşahit gönderebilirler. 

Kurullarda görev alamıyacak olanlar 
Madde 26. — idare âmirleri, zabıta âmir ve 

memurları, Askerî Ceza Kanununun 3 ncü mad
desinde yazılı askerî şahıslar, milletvekilleri ve 
adaylar, bu kanunda gösterilen kurullara seçile
mezler. 

Andiçme . 
Madde 27. — Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe 
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seçim kurulları başkan, asıl ve yedek üyeleri, gö
revlerine başlamadan önce, kurul önünde birer 
birer şöyle andiçerler : 

(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimse
den korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğ
ru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, 
dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bü
tün mukaddesatım üzerine andiçerim.) 

j Üçüncü Bölüm 
Seçim öncesi işleri 

Birinci kesim 
Seçim kütükleri 

Seçmen kütüğünün geçiciliği 
Madde 28. — Seçimlerde, ıher seçim bölgesi 

için bir seçmen kütüğü düzenlenir. Şu kadar ki. 
kütüklerin kesinleştiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yapılacak seçimlerde, yeniden kütük dü
zenlenmez. 

Seçmen kütüğüne yazılacak kimseler 
Madde 29. — Seçme yeterliğine sahilbolan her 

vatandaş, ikametgâhının veya en az ıüç aydan 
beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın, seçmen 
kütüğüne yazılır. 

Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, bele
diye kadrolarında ve iktisadî Devlet Teşekkül ve 
müesseselerinde, bunların ortaklıklarında ve ka
mu tüzel kişilikleriyle bu mahiyetteki müessese
lerde sürekli görevli bulunanlar ve bunlarla bir
likte oturanlar, süre kaydı aranmaksızın, otur
dukları yer muhtarlığının seçmen kütüğüne ya
zılırlar. Yukarda sayılan yerlerde, geçici ve nö
betleşe çalışanlar 1 nci fıkradaki üç aylık müddet 
kaydına bağlıdırlar. 

Yalbancı memleketlerde bulunan vatandaşlar, 
istekleri üzerine, tâyin ettikleri seçim bölgesi ve
ya bildirdikleri son ikametgâhları kütüğüne yazı
lırlar. 

Kütüğe yazılma esasları 
Madde ı30. — Seçmenlik sıfatının tâyininde 

esas, seçmen kütükleridir. 
Her seçmenin, kütüğünde yazılı bulunduğu 

secim bölgesinde ve oturduğu yere en yakın san
dığa ait seçmen listesine yazılması ve o sandıkta 
oy vermesi esastır. 

Bir seçımen, binden çdk seçımen kütüğüne ve 
sandık seçmen listesine yazılamaz ve birden 
"fazda oy (kullanamaz. 
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Seçim bölgesi krokisi ve binalar cetveli 
Madde 31. — Şehir ve kasabalarda, ilçe se-

çüm kurulu başkanının deneti altında, belediye
ler, hor seçiım bölgesi için, seçim kütüğüne esas 
otaiaik üzere, basüt bir krolki düzenletmek zorun
dadırlar. 

A) Krokide : 
1. Seçim bölgesinin sınırları ile, bu sınır

lar içindeki sokakların adları ve her sokağın 
baş ve sonundaki binaların numaralan, <i 

2. Seçim bölgesi, sokaklara, ayrılımaımış da
ğınık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar 
numaraları ile birlikte, okunaklı şekilde göste
rilir. 

B) Köylerde ve kroki yapılmasına teknik 
imkân bulunımıyan şekir ve kasabalarda kroki 
yerini tutmak üzere, her seçim bölgesi için (bi
nalar cetveli) düzenlendir. 

(Binalar cetveli) ilçe seçim kurulu başkanı
nın deneti altında, şehir ve kaısaibalarda beledi
yelerce, köylerde mulhltariıklarca. yapılır. 

C) Seçim bölgesinde, numarası olımıyan ve 
içinde insan oturan yerler bulunduğu takdirde, 
bu yerler numaralanır. 

Yukarda (B) bendinde yazılı (binalar cet
veli), (C) bendinde numarasız yerlerin numa
ralanması işleri, İstatistik Genel Müdürlüğünün 
(Numaralama Yönetmeliği) esasla rina göre ya
pılır. 

Kroki ve cetvellerin partilere verilmesi 
ıMadıde 32. — Yukarıfci madde gereğince, 

her seçim bölgesi içlin düzenlenen kroki veya 
binalar cetvelinin onaylı birer örneği, ilçe se
çim kurulu başkanı tarafından, siyasi partile
rim ilçe başfcanlıklanna, kfctülk yazımına baş
lanmadan önce, alındı belgesi karşılığında ve
rilir. 

Seçmen kütüğü 
Madde 33. — Seçmen kütükleri aşağıda ya

zılı esaslara göre hazırlanır : 
A) Her seçiım bölgesi için tek bir kütük 

düzenlenir. Bu kültük, seçmenlerin oturdukları 
cadde, sokak ve kapı numarası sırasına göre 
'tertiplenir. 

. Her seçmene, (1) den Ibaşlıyan ve kütüğe 
yazılma sırasını gösteren bir seçmen sura numa
rası verilir. 

B) Seçmen kütüğü, ilçe seejim kurulu baş
kanlığınca görevlendirilen kimse veya kimseler 
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' tarafından, krokiye göre muhtarlığın bir sını

rından başlıyarak sokak sokak ve bir sokağın 
önce tek numaralı, sonra çift numaralı binaları 
ve bir bina içinde, varsa, muhtelif daireleri, 
muhtarlık bölgesi içinde kütüğe yazılmamış 
hiçbir seçmen kalmamak üzere, birer birer ve 
sıra ile yazılarak tesbit edilir. Krokisi yapıla
mamış bulunan seçim bölgelerinde, bu iş (bina
lar cetveli) ne göre yapılır. 

C) Her evde, seçime yeterliğini ve o böl
gede oy kullanmak hakkını haiz olan kimseler, 
o ev halkından bir veya birkaçının önünde, 
seçmen kütüğüne yazılır. Ve her seçmene, adi
nin hizasındaki imza yeri imzalatılır. Ev hal
kından, seçme yeterliğini ve ıo seçim bölgesin
de ay kullanıma'hakkını haiz olup da o esnada 
evde bulunmıyanlar da, ev halkının beyanına 
göre yazılır. Bu gibi adlaırm hizasına da beyanı 
yapanın adı, okunaklı bir surette yazıldıktan 
sonra, beyanı yapana imzalatılır. (İmza, edemi -
yenlere paran ak bastırılır.) ^ 

D) Seçmen kütüğü, her seçmen için, cad-. 
de veya sokak adı, bina, kapı numarası, apart
man, daire numarası, seçmen sıra numarası, 
ıseçmcnin adı ve soyadı, babasının adı, doğum 
yeri, doğum tariki ve imzası yazılabilecek şekil
de hazırlanmış cetvellerin doldurulması sure
tiyle düzenlenir. • > 

Seçmen yeterliğinin tesbitinde esas 
Madde 34. - - Seçmen kütüğüne yazılmaya 

esas olan seçme yeterliği ile ikamet süresi, me
muriyet hali gibi hususların tesbitinde resmî 
belgeler esas tutulur. Muhtar ve ihtiyar he
yetlerinin kayıt ve özel bilgilerinden de fay
dalanılır. 

Kütük Bürosu 
Madde 35. — Her ilçe için (merkez ilçe dâ

hil) kroki ve binalar cetvelinin hazırlanması ve 
seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi, ilçe se
çim kurullarının teşekkülünü takibeden gün
den başlıyarak -en geç yirmi gün içinde, ilçe 
seçim kurulu başkanı tarafından sağlanır. 

Bu amaçlar her ilçede, ilçe seçim kurulu 
başkanının yönetiminde kütük işlemlerinin de
vamı süresince bir (Kütük Bürosu) kurulur. 

İlçe seçim kurulu başkanı, kütük işleri için 
mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini 
görevlendirebileceği gibi, Devlet, katma bütçeli 
idare, özel idare, belediye, iktisadî Devlet Te-
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şekkülleri ve kamu tüzel kişiliklerindeki (yar
gıçlar, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, 
askerî şahıslar ve zabıta âmir ve memurları ha
riç) bütün memurları görevlendirelbilir; dışar
dan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

Vali ve kaymakamlar, ilçe seçim kurulu baş
kanı tarafından istenen her türlü yardımda bu
lunmak zorundadırlar. 

Kütüklerin düzenlenmesinde siyasi partilerin 
müşahit bulundurması 

Madde 36. — Seçmen kütükleri düzenlenir
ken, siyasi partiler, her seçim bölgesi için, kü
tük işiyle görevli kimselerin yanında birer mü
şahit bulundurabilirler. 

Bu amaçla, ilçe seçim kurulu başkanı, siyasi 
partilerin il ve ilçe başkanlıklarına, kütük dü
zenleme işlerinin fiilen başlamasından önce, 
yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, her seçim böl
gesinin kütüğünü düzenlemeye memur edilen
lerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlı-
yacakları yer, gün ve saat bildirilir. 

Siyasi partilerce atanan temsilciler, parti il 
veya ilçe başkanlarından aldıkları belge ile mü-
şahitlik görevini yaparlar. 

Günlük çalışmaların tesbiti 
Madde 37. — 35 nci madde gereğince, kü

tük yazımına memur edilen kimseler, her gün 
günlük çalışmalarının sonucunu bir tutanakla 
tesbit ve kütüğün o gün yazılan sayfalarının 
altını imza ederler. 

Kütük yazımı işlerine, siyasi parti müşahit
leri de katılmış ise, bu tutanak ve kütüğün o 
gün yazılmış bulunan sayfaları, bu müşahitlere 
de imzalatılır. 

Kütüklerin teslimi, deneti, daktilo edilmesi 
Madde 38. — Kütük yazımına memur edi

len kimseler, hazırladıkları kütüğü hemen ilçe 
seçim kurulu başkanına teslim ederler. 

Başkan, kütüklerin, usulüne uygun ve ek
siksiz hazırlanıp hazırlanmadığını, kroki ve 
binalar cetveli ve başka araçlardan faydalana
rak denetler veya sorumluluğu altında denet
letir. Varsa noksanlarını tamamlatarak, dakti
lo ile iki nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı 
ayrı mühürleyip imzaladıktan sonra kütüğün 

r kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını, sonuna ya
zıp onaylamak suretiyle bunlardan birini ilçe 
seçim kuruluna verir, diğerini aslı ile birlikte 
yanında saklar. 

1961 O : 1 
Seçmen kütüğünün sandık seçmen listelerine 

bölünmesi 
Madde 39. — îlçe seçim kurulu, yukarıki mad

de gereğince kendisine verilen kütük nüshası 
üzerinden, 5 nci ve 30 ncu maddelerdeki esasla
rı göz önünde tutarak, en geç on gün içinde san
dık bölgelerini tesbit eder ve seçmenleri, kütük
teki teselsüle ve seçmen sıra numarasına göre 
sandık seçmen listelerine ayırır. Bu listeler 33 
nü maddenin (D) bendine göre düzenlenir. Yay
laların sandık bölgesi olarak kabulü gerekip 
gerekmiyeceği, 5 nci madde hükmü göz önünde 
tutularak, karara bağlanır. îlçe seçim kurulu 
başkanı, bu suretle yeter sayıda hazırlanan san
dık seçmen; listesinin her sayfasını ayn ayn 
mühürleyip imzaladıktan sonra, listenin kapsa
dığı sayfa ve seçmen sayısını sonuna yazarak 
onaylar. 

Sandık seçmen listesi 
Madde 40. — îlçe seçim kurulu başkanı, san

dık seçmen listelerinin hazırlanmasından .sonra, 
her seçim bölgesinin kaç sandığa oyrıldığını, bu 
sandıkların numaralarını, her sandığın* hangi 
sokakları veya mahalle ve sokakların hangi kıs
mını içine aldığını, o sandıklardan her birine, 
kütüğün hangi numarasından hangi numarası
na, kadar olan seçmenlerin oy atacağını göste
ren, sandık sayısınca birer cetvel yaparak bun
ları aşağıdaki madde gereğince, asılacak san
dık seçmen listelerinin yanma astırır. 

Sandık seçmen listelerinin onaylı birer nüs
hası, en geç asılacağı gime kadar, teşkilâtı bu
lunan yerlerde, siyasi partilerin, ilçelerde ilçe, 
illerde il başkanlıklarına, âlındı belgesi karşılı
ğında verilir. 

Sandık seçmen listelerinin asılması 
Madde 41. — Sandık seçmen listeleri, 39 ncu 

maddedeki süre bitince aidoldukları mahalle ve
ya köylerde, halkın kolaylıkla görüp okuyabile
ceği yerlere asılır. Bunların, asıldıkları tarih ve 
yerler, seçim bölgelerinin ayrıldığı sandık böl
gelerini gösteren cetvel ile birlikte, mahallî ga
zetelerle ve ayrıca alışılmış araç ve usullerle 
ilân edilir. 

Listelerin hangi tarihlerde ve nerelere asıl
dığı, ilânın ne suretle yapıldığı, ilçe seçim ku
rulu başkanı tarafından görevlendirilen kimse
lerce bir-tutanakla tesbit olunur. Listelerin as-

| kıdan indirildiği tarih de ayrı bir tutanakla tes-
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bit edilir. Bu tutanaklar, ilçe seçim kurulu baş
kanı tarafından ayrı 'bir dosyada saklanır. 

Sandık seçmen listelerinin korunması 
Madde 42. — îlçe seçim kurulu başkanı, san

dık seçmen listelerinin asıldıkları tarih ve yer
leri bir yazı ile mahallin mülkiye âmirine der
hal bildirir. 

Asılı kaldıkları sürece, sandık seçmen liste-
. lerinin korunmasından, idare amirleriyle zabıta 

âmir ve memurları sorumludur. 

Askı yeri görevlisi 
Madde 43. — İlçe seçim kurulu başkanı, as

kı devam ettiği sürece incelemeleri kolaylaştır
mak ve itirazları kaydetmek üzere, muhtar ve
ya ihtiyar heyeti üyelerinden veya bu iş için 
görevlendirilmiş kimselerden birinin, müraca-
atler için uygun düşen belli saatlerde askı ye
rinde devamlı olarak hazır bulunmasını sağlar 
ve durumu askı yerinde ilân eder. 

Kütüğün siyasi partilerce incelenmesi 
Madde 44. — îlçe seçim kurulu başkanı nez-

dindeki seçmen kütüğünün aslı ile, daktilo edil
miş nüshasını ve sandık seçmen listelerini siya
si partiler, her zaman inceliyebilirler. 

Askı süresi 
Madde 45. — Her seçim bölgesinde, sandık 

seçmen listeleri yedi gün süre ile asılı kalır. 

Kütüklerin ve sandık seçmen listelerinin 
kesinleşmesi 

Madide 46. — Asikı ısü-resli sona erdaJktçn 
veya itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu 
kararlara göre yapılan işlemler tamamlandık
tan ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 
kütükler ve sandık seçmen listeleri kesinleşir. 

Düzeltme işlemleri 39 ncu ve 40 ncı mad
delerde olduğu gibi ilçe seçim kurulu başkanı 
tarafından .ajyrıca onaylanır. Düzeltme olma
mış ise bu husus kütük ve sandık seçmen lis-* 
telerinin sonuna kaydolunur. 

Siyasi partilere verilmiş olan sandık seç
men listeleri de istekleri üzerine son şekline 
göre düzeltilir. 

Kesinleşsin kütükler vie sandık seçmen lis
teleri üzerinde hiejbir değişiklik yapılamaz. 

Seçmen kütükleriyle sandık seçmen liste
lerinin, kesinleşmeye ilişkin süreler saklı kal
mak üzere, en geç oy verme gsnünden önce 
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ki yirminci gün akşamına kadar tamamlanmış 
ve kesinleşmiş olması şarttır. 

Seçmen kartı 
Atoıdide 47. — Seçmen kütüğünde kayıtlı her 

seçmene blir seçmen kartı verilir. 
Seçmen kartı, seçmenin kimliğini ispata 

yarar. * 
(Seçmen kartında seçmenin hangi seçim 

bölgesinde, hangi sandılkta oy vereceği ve lis
tedeki seçmen sıra numarası gösterilir. 

Bundan başka, seçmen kartında seçmenin 
adı, soyadı ve oturduğu yer yazılır. 

Seçmen kartlarının dağıtılması 
Madde 48. — Seçjmen Ikartları, sandık 

seçmen listelerinin kesinleşmesinden itibaren, 
ilce seçim kurulu başkanları tarafından ha
zırlattırılır ve bunları dağıtmakla görevlendi
rilecek olanlara alındı belgesi karşılığında ve-
rilfr. 

Bu alındı belgeleri ilçe seçim kurulu baş
kanlarınca sıra numarasına göre bir dosyada 
saklanır. 

îlçe seçim kurulu başkanları, seçmen kart
larının ev ev dolaşılarak dalıtılmasını sağ
lamak zorundadırlar. Seçmen kartlarının ha
zırlanmasında ve dağıtılmasında ilçe seçim ku
rulu başkanları 35 nci maddede yazılı yetkiyi 
kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmıyan 
kartları, ilgililer -bizzat müracaat ederek ala
bilirler. 

Oy verine gününden üç gün öncesine kadar, 
dağıtılamıyan veya almmıyan kartlar, ilçe 
seçim kurulu (başkanına listesi ile birfükte ge-
riverilir. Bu listeler sandık kurulu başkanına 
verilinceye kadar ilçe seçim kurulunda uygun 
bir yere asılır. Bu kartlar oy verme günün
de sahipleri tarafından istendiği takdirde ve
rilmek üzere listesi ile birlikte sandık kurulu 
başkanlarına teslim olunur. 

YURDAIK/ITÜER MUZAFFER — Bir bölge
de kroki yapılacak. Buna imkân yoksa cetveller
le işaret edileceği, yazılıyor, öyle köylerimiz var 
ki, buralarda ne kroki, ne de cetvel yapmak 
mümkündür. Eğer kroki yapılacaksa toptan ya
pılsın. Cetvelle işaret edilecekse toptan öyle ol
sun. Bizim memlekette mahallenin, köyün plânı-

I nı yapalbilecek bir mmtotar ben tasavvur etmiyo-
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rum. Bir defa çıkarılan krokiler her partiye ve
rilecek, sandıkların, kütüklerin yanma asılacak
tır. Bunlar o kadar muazzam kâğıt, kopya, ka
lem gibi malzemeye ihtiyaç gösterir ki, memlekete 
milyonlara mal olur. Bir de büyük mesaiyi ieaib-
ettirir. (Bütün memur kütlesini bu işe tahsis ede
ceğiz, bu memleketin işi ne olacaktır. Bunu cet
velle halletmek lâzımdır. 

ATAKLI MUOÎP — Efendim, madde elasti
kiyet ıvermiş. istenilen yerde kroki, istenilen yer
de cetvel yapılacaktır. Krokiyi bu'glün ilk mektep 
mezunu (bile yapar. 

KÜÇÜK SAMI — Mucip Bey, ilk mektep me
zunu yapar diiyor. Bize şimdi Çankaya'ya çık, 
bulunduğun yerden şehrin krokisini çiz deseler 
her halde sıkışırız. Bu iş de malî bir külfet var
dır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Şehirleri
mizi ele alırsak, ancak 3 - 4 şehrin plânı vardır. 
Diğer şelhirlerimizin yoktur. 

YILDIZ AHMEIT — Efendim, imkân olan 
yerlerde kroki yapılacaktır, imkân olmıyan köy 
ve kasabalarımızda cetvelle iktifa edilecektir. 
Zannedersem bütün köylerimizde cetvel tanzim 
edilecektir. 

KUYTAK -FİKRET — Bu mevzu üzerinde 
Temsilciler Meclisinde teknik bilgiye saihiibolan, 
kimseler tarafından duruldu. 

Şimdi arkadaşımızın söylediği gibi köy mese
lesi halledildi. Köylerde umumiyetle cetvel, deni
yor. Kaza ve şehirlerde ise teknik imkân bulun
madığı takdirde «cetvel» olacak. 

KAPLAN KADRİ — Gönül arzu ederdi ki, 
Seçim Komisyonu bütün isteklerimize cevap ve
rebilsin. Ama komisyondan bir tek kişi kaldı. 

(özünüzü Altındağ'a çevirin. Buradaki bina
ların cetvelini kim yapacak? Hayal kurmıyarmı. 

ERŞÜ VEHBİ — Köylerde teknik imkân ol-
mıyabilir ama, istanbul için teknik imkân yok 
diyemezsiniz. Kabili tatbik olmıyan bir hükmü 
burada bulundurmıyahm. Kroki kelimesini kal
dırmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, taJhmin ediyorum 
ki, vaziyet tavazzuh etmiştir. 

Kifayet takriri vardır. Kifayeti oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şu halde teklif şudur. 31 ve 32 nci madde
lerdeki kroki kelimesinin çıkarılarak sadece cet
velle iktifa edilmesi. 

1.1961 O : 1 
Bu hususu oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir.. 

Şimdi her iki maddenin aynen kabul edilme
sini oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler...' Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeden 48 nci maddeye kadar, (48 
dahil) oynuıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

IKINOI KESÎM 
Seçim propagandası 

Serbestlik 
Madde 49. — Seçimlerde propaganda, bu ka

nun hükümleri dairesinde serbesttir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık. yerleride propaganda 
M,adde 50. — Seçim zamanında, genel yollar 

üzerinde,* mabetlerde, kamu hiameti görüren 
fbftna ve teisiislerde ve ilçe seçdon kurullarınca 
gıöısterülecelkleırden başka meydanlarda toplu 
olarak sözlü propaganlda yapılması yaı&aıkltır. 

ilçe seçüm kurulları, gidiş, - gelişi boztaııya-
ealk ve pazarların kurultmaisına engel olmıyacak 
sureitlte toplantıların genel olarak yapıldığı ve 
varsa elektrik teisiısatı olan yerterî seçmek sure
tiyle hanıgi meydanlarda toplu olarak sözlü 
propaganda yapılabileceğini teSbiıt ederler. 

Siyaısü partilerin toplu olarak sözlü propa
ganda yapmaik için müracaaltleıti üzerine, top
lantı, meydan, gün, sıra ve saatlerin! ilçe seçim 
kurulu adçekme ile belirtir ve iljgili'ler© tebliğ 
eder. Bağumisız adaylar için de aynı suretti© haf
tada blir gün ayrılır. 

Açık yarlerde, güneş battıktan doğuncaya 
kadar toplu olaralk, sözlü propaganda yapıla
maz. 

ERSÜ VEHBİ — Bu maddede bir kelime 
üzeninde durmak istiyorum. Başıbozuk bir v tâ
bir var. «goidiış - gelişi» deniyor. Bu tâbirin ye
rine «trafik» keliımesİıniin konmasını teklif edi
yorum. 

YILDIZ AHMET — Tenevvür bakımından 
arz ediyorum, ilçe seçüm kurulu propaganda 
yedine te^bıit ©diyor. Herkes îslfcediği yerde pro
paganda yapamıyacaktır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Burada 
bir redaksiyon yapmak lâzıanigelieçekttir. Yalnız 
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şunu arz edeyim. Biz, komisyonda maddeleri 
kendi arasınızda böldülk. Bu m>addeden itibaren 
80 nei maddeye kadar özıgüneş, üst tarafını da 
Sami Bey kah edecek. 

ERSÜ VEHBİ — İllerde merkez ilçe keçim 
kurulu vardır. Bil tâbir tümünü kapsıyor. 

KUYTAK FİKRET — Bir ilde muhtelif ilçe
ler vardır. Başlı başına il seçim kurulunun alâ
kadar olacağı bir şey yoktur. İlçe seçim kurul
ları il sseejkn kurullarına bağlıdır. 

BAŞKAN — Baçika söz istiyen yoik. Mad
deyi olduğu gibi oyunuza arz edliıyoırum. Kabul 
edenler... öteniyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kapalı yerlerde propaganda 
Madde 51. — Seçilinle re katılan siyasi parti

ler veya bağımlsıız adaylar adına kapalı yer top
lantısı yapılabilir 

Kapalı yer toplantısı yapmak istüyenıler. üç 
kişilik bur heyet kurar ve en yalkın zabıta âmir 
veya memuruna hail »er verirler. K öylende, muh
tara. veya vekiline haiber ver-meik kâfidir. 

Heyetin görevleri, toplantının düzenini .sağ-1 

l'aımalk, kanunlara karşı harelkeltleri, edep töre
lerine aykırı veya suç işlemeye kışkırtııeı mahi
yet taşıyan söz veya fiilleri, önlemektir. 

Heyet, yulkarıifci fılkraya aykırı bir durum 
başgösıterdiğinde, bunu önlemeye çalışır, gere
kirse zalMtayı çağırır. 

Heyet, toplantıda hazır bulunanlardan söz 
alacak olanları tâyiin. ve tahdidedebilir. 

Bu toplantılarda yapılacak konuşmalar, 56 
tıcı madde hükmü salk'lı kalmalk üzere, hopar
lörle y ayınİ!an>aMlİ r. 

Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare 
eden heyetlin isteği veya yetlkilii seçim kurulla
rımın kararı dışında, zabıta âmlir ve memurları, 
muhtar veya ihtiyar .meclisleri, hiçlbir suretle 
müdahale edemezler. 

Mabetlerde, okullarda, kışla, karargâh, or
dugâh gtilbi asıkerî bina ve tesislerle askerî mah
allerde ve kamu hizmeti görülen düğer yerler
de, kapalı yer toplantısı yapılamaz. 

Radyolarla propaganda 
Madde 52. — özel, kanunlarındaki hüküm

ler saklı kalmalk üzere, seçimlere katılan siyasi 
partiler, oy verme gününden öneelki 15 nei gün
den itibaren 4 ncü gün saat 21 e kadar radyo
larla propaganda yapabilirler. 
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Bu konuşmaların i'M 20 dakikayı ve bun

dan sonralMlerli günde 10 dakikayı aşamaz. 
Siyasi partiler ilik konuşmalarında seçim be

yannamelerini izah ederler. 
Konuşmalar, Türkiye'delki bütün radyo pos-

talariyle aynı zamanda yayınlanır. Yayınların 
her gün hangıi saatte, hangi parti adına yapı
lacağı Türkiye radyoları tarafından haiber ya
yınları sırasında, önceden duyurulur. 

Müracaat 
Madde 53. — Seçimlere katılan siyasi par-

tiilerin genel merkezleri radyolarda propaganda 
yapmak istediklerini oy verme gününden önce
ki yirmi birinci gün alkşaımma teadar Yülksek 
Seçim Kuruluna yazılı olaralk bildirirler. 

Yayın zamanının tesibiti 
Madde 54. — Yülkselk Seçim Kurulu, radyo

larda yayın iejin müraeaat eden partiler ara
sında, bunların birer temısileisli ile, Basın - Ya
yın ve Turizmi Genel Müdürlüğü temsilcilerinim 
önünde adçekerelk, yayın zaman ve sıralarını 
tâyin eder. Bu adçelkme oy verme gününden en 
az yirmi gün önce yapılır. Yayınların başlan
gıç saati, partilerin sayısı ve en uygun dinleme 
imkânları göz önüne alınaraJk Yülkselk Seçim 
Kurulunca kararlaştırılır. Yayınlan* en geç saat: 
2.1 e faadar devam eder. 

Radyo ikonuıgmalarınHi tesbiltti 
Madde 55. — Siyaisi partiler adına radyo ile 

yapılacak konuşmalar, Yüksek Seçim Kurulu
nun görevlendireceği' bir kurul üyeisi huzurun
da, konuşma sırasında, ses alıma cihazı ile tes-
biıt edilir. Konuşmanın hangi parti adına ve 
iklimin tarafından yapıldığına dair görevli ku
rul üyesiyle radyo idaresinde görevli en az iîkü' 
İkisi tarafımdan tutanak düzenlenir. Konuşma
ları tesbit eden band ve sair tesibit araçlaı-ı 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından salklanır. 

Konuşmalar bir dâva konusu yapıldığı ve 
.istenildiği takdirde meır<Mine verilir. 

Suç teşikil esden konuşma la rı yapanlar hak
kında kanunen belli .olan cezalar yarısından bir 
misline kadar artırılar-alk hükm olunur. 

Hoparlörle propaganda 
Madde 56. — Hoparlörle propaganda, hal

kın huzur ve rahatını bozmamak ve 50 nci mad-
• denin son fıkrası hükümlerine uymak şartiyle 

serbesttir. 
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İlçe seçim, kurulları, kendiliğinden veya si

yasi partilerin istekleri üzerine mahallin özellik
lerini göz önünde tutarak hoparlörle yayının ye
rini, zamanını, süresini ve diğer şartlarını tesbi-
te yetkilidir. 

Siyasi partiler isterlerse ilçe seçim kurulu
nun düzenliyeeeği programa göre varsa beledi
ye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit su
rette faydalanabilirler. 

Duvar ve el ilânları 
Madde 57. — Seçimlere katılan siyasi parti

ler, bağımsız adaylar, duvar ilânı asmak, el ilâ
nı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. 
Ancak, oy verme gününden önceki üç gün için
de, ilân, beyanname, genelge, açık mektup ve 
her çeşit propaganda mahiyeti taşıyan matbua
nın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satıl
ması yasaktır. 

Oy puslası her^ zaman dağıtılabilir. 

Propaganda yayınlarına ilişkin yasaklar 
Hadde 58. — Propaganda için kullanılan »du

var ilânları ile el ilânları ve diğer her türlü 
matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dinî ibare
ler, Arap harfleri ile yazılar ve her .türlü resim 
bulundurulması yasaktır. 

Partilerin kabul etmiş oldukları parti alâmet
leri resim sayılmaz. 

Muafiyet 
Madde 59. — Propaganda için kullanılan du

var ilânları ile el ilânı mahiyetindeki mıatbua-
lar, seçimin başlangıcından propaganda süresi
nin sonuna kadar, her türlü hare ve resimlerden 
muaftır. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, öl 
rıci maddeden 59 ncu maddeye kadar okundu. 
Söz istiyen var mı ? 

ERSÜ VEHBÎ — 55 nci maddede radyo ile 
yapılacak propaganda tesbit ediliyor. Bu konuş
malar banda tesbit edilecektir. Bu bant bedel
lerini siyasi partiler sinesine çeksin, yani bede
lini versin. Kendisi radyoya gelmeden band 
radyoda çalınmak suretiyle bu konuşmalar ya
pılsın. 

57 nci maddede her zaman oy pusulası dağı
tılır deniyor. Her zaman oy pusulası dağıtmak
ta bir mahzur yoksa sandık başlarındaki oy pu-
1 al arma ihtiyaç yoktur. 

YURDAKULER MUZAFFER — Evvelâ 
bant mevzuuna, temas edeceğim. Burada yapı-
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l'acak olan konuşmalar banda alındıktan sonra 
parti temsilcileri geliyor ve yine radyoda konu
şuyor. Binaenaleyh radyoda bir suç işlenirse 
bant mahkemeye veriliyor. Eğer suç işlemeleri
ne mâni olmak istiyorsak, bunların halk efkârı
na istemediğimiz kelimeleri sıarf etmelerini ön
lemek istiyorsak, bu zevatın mikrofon başında 
konuşmasına lüzum yoktur. Konuşma banda alı
nır, kontrol edilir. Banttan verilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tahmin 
ederim ki, 55 nci madde hakkında tatmin oldu
nuz. Vehbi Bey, teklifiniz var mı ? 

ERSÜ VEHBÎ — Konuşacak parti temsilci
si mikrofona gelmesin. Banttan neşredilsin ko
nuşma, • 

îBAŞKAN — Velhbi Beyin teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

" 
51 nci maddeden 59 ncu maddeye kadar (59 

dâhil) oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Muhterem arkadaşları-, 
ı.ıın manzuru âlileri olmuştur, bundan sonra 95 
nci maddeye kadar usule ait hükümlerdir ve hiç
bir değişiklik yapılmaması icabeden mevzular
dır. Topluca oya konulsun. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlân yerleri 
Madde 6ü. — Propaganda için duvar ilânla

rı, şehir ve kasabalarda ilçe seçim kurullarınca 
köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek 
yerlere asjlır. 

Her siyasi partiye ve her.bağımsız adaya ay
nı ölçüde saha verilir ve kendilerine verilen yer
ler, birbirinden kaim boyalı çizgilerle veya çı
talarla ayrılır. 

Şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulu, köy
lerde muhtar ve ihtiyaar heyetleri tarafından. 
o çevrede seçime katılan siyasi partiler ve ba
ymışız adaylardan müracaat edenlerin, varsa 
temsilcileri önünde çekilecek adçekme ile bun- ' 
ların, o sahadaki ilânlarının yer sırası tesbit edi
lir. 

Adçekme, oy verme gününden önceki yirmin
ci gün akşamına kadar yapılır. 

Kendisine ayrılan ilân yerini boş bırakan si
yasi parti veya aday, belediye veya köye, yer 
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ayrılması için yapılmış olan masrafları ödemek 
zorundadır. 

Başka yerlere asma yasağı 
Madde 61. — Yukarıki madde gereğince gös

terilen yerlerden başka her hangi bir yerde 
ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak
tır. 

Bu suretle asılan, yapıştırılan veya teşhir 
edilen ilânlar, ilçe seçim kurulu kararı ile kaldı
rılır. 

Matbua dağıtımı 
Madde 62. — El ilânı mahiyetindeki mat

buaları dağıtacak kimselerin seçme yeterliğini 
haiz olmaları şarttır. 

Devlet, katma bütçeli idareler, il özel ida
releri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve mü
esseseler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bun
ların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile 
diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hiz
metli olarak çalışanlar, ilân dağıtamazlar. 

Seçim süresince yapılamıyaeak işler 
Madde 63. — 62 nei maddede sayılanlarla, 

umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve bun
larda görev almış bulunan memur ve hizmet
liler seçimlerde de tarafsızlıklarını muhafaza et
mek zorundadırlar. 

Yukarda yazılı olanların, 5830 sayılı Kanun
da yazılı yasak hükümleri saklı kalmak üzere 
seçim süresince: 

a) iSiyasi partilere veya adaylara her ne 
nam ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bu
lunmaları, 

b) Memur ve hıizmetlileriyle her türlü araç 
ve gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin ve
ya adayın emrinde veya her hangi bir siyasi 
faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya 
kullandırmaları yasaktır. 

Birinci fıkrada yazılı olanlarla. Bankalar 
Kanununa tâbi teşekküllerin, siyasi bir parti
nin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyu
na tesir etmek maksadiyle her türlü yayınlar
da bulunmaları^yasaktır. 

Daha önce basılmış ve yayınlanmış ve yu-
•karıki fıkradaki mahiyeti taşıyan her türlü ki
tap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da 
aynı hükme tâbidir. 

Törenlere ait yasaklar 
Madde 64. — Seçimin başlangıç tarihinden 
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seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan sûre 
içinde, 62 nci maddede sayılan bütün daire, te
şekkül ve müesseselerle Bankalar Kanununa tâ
bi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve 
hizmetler dolayısiyle, (açılış ve temel atma dâ
hil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, 
demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü 
vasıta ile yayınlarda bulunmak yasaktır. 

Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar 
Madde 65. — Seçimin başlangıç tarihinden 

seçim sonuçları ilân edilinceye kadar olan sü
re içinde, Başbakan ve Bakanlarla, milletve
killeri ve Cumhuriyet Meclisi üyeleri yurt için
de yapacakları gezileri makam otomobilleri ve 
resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapa
mazlar. Her ne maksatla olursa olsun yapacak
ları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve 
uğurlamalarla, törenler yapılamaz ve resmî zi
yafet verilemez. 

Yukarda yazılı süre içinde Başbakan ve Ba
kanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuş
malarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar. 

Memurların refakat yasağı 
Madde 66. — Seçimin başlangıç tarihinden, 

seçim sonuçları ilân edilinceye kadar geçen sü
re içinde, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri ve adayların illerde ya
pacakları gezilere hiçbir memur katılamaz. 

ÜÇÜNCÜ KESİM 
Araçlar 

Araçların sağlanması 
Madde 67. — Seçim kurulu başkanları, se

çim için gerekli bütün araçları ve parayı za
manında ve muntazam bir surette sağlamak ve 
yerlerine göndermekle yükümlüdürler. 

Bu hususlarda kurul başkanlarnm emirleri 
üzerine zabıta âmir A'e memurları, belediyeler ve 
muhtarlıklar gerekli yardımlarda bulunmak zo
rundadırlar. 

Oy verme araçları ve teslimi 
Madde 68. — Yüksek Seçim Kurulu Başkan

lığı, il, ilçe seçim kurulları ile, sandık kuralları 
mühürlerini ve seçim işleri için mahallerinde 
sağlanamıyan gerekli her çeşit kırtasiye ve ge
reçleri zamanında il ve ilçe seçim kurulları, baş
kanlıklarına gönderir. 

ti seçim kurulu başkanları, oy verme günün
den en az on gün önce, ilçe seçim kurullar? baş-
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kanlıklarına, ilçe seçim kurulu başkanları da oy 
verme gününden en az kırk sekiz saat önce, 
aşağıda yazılı eşyanın sandık kurulları başkan
larına teslimini sağlarlar. 

1. Seçim bölgesinde her sandık için ağzı 
mühürlü bir kese içine konulmuş numaralı bir 
mühür (Hangi sandığa, hangi numaralı mühü-
rün verildiği bir tutanağa geçirilir), 

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

3. ilçe seçim kurulu mührü ile mühürlen
miş ve oy Duslalarmm konulmasına mahsus zarf> 
lan 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, 
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 seç
men listesi, 

14. Siyasi partiler tarafından kapalı oy ver
me yerlerine konulmak üzere, ilçe seçim kurulu 
başkanına teslim edilmiş bulunan basılı oy pus-
laları, 

15. Her bağımsız adayın, yalnız kendi ad ve 
soyadını taşıyan, ilçe seçim kurulu başkanına 
teslim edilmiş bulunan oy puslaları, 

16. 48 nci maddenin son fıkrasında yazılı 
liste ve alınmıyan seçmen kartları. 

Tutanak defteri 
Madde 69. — Her kurulda bir tutanak def

teri bulunur. îl seçim kurulları, kendi tutanak 
defterlerini; ilçe seçim kurulları da kendi ku
rullarına ve sandık kurullarına ait tutanak def
terlerini, sayfalarını numaralamak ve mühürle
mek suretiyle onaylarlar. 

Kurulların işlem ve kararları bu defterlere 
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yazılır ve başkan ve üyeler tarafından imza 
olunur. 

Dördüncü Bölüm 
Seçim günü işleri 

Birinci Kesim 
Sandık başı işleri 

Andiçme 
Madde 70. — Sandık kurulu başkan ve üye

leri, oy verme günü göreve başlamazdan önce, 
ilk iş olarak, sandık başında^ sandık kurulu ve 
hazır bulunanlar önünde birer birer şöyle and-
içerler : 

(Hiçbir tesir altında kalmaksızın, 'bite kimse
den korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru 
olarak belirmesi için, 'görevimi kanuna göre, dos
doğru yapacağıma, namusum, viiedanım ve bütün 
mukaddesatım üzerine andiçerim.) 

Görev ve yetkiler 
Madde 71. — Sandık kurullarının başlıoa gö

rev ve yetkileri şunlardır: 
II. Sandık alanı içinde seçimin düzenle geç

mesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme 
dişlerini yürütmek ve denetlemek, 

l2.. Sandık alanında, sandığın konulacağı ye
ri tâyin etmek ve sokak başlarına, bu yeri göze 
çarpacak surette gösterir işaretleri' koymak veya 
alışılmış araçlar ile duyurmak, 

(3. Oy verme işleri hakkında ileni sürülecek 
itirazları incelemek ve bir karara bağlamak ve 
kararlarını tutanak defterine geçirerek altını im
zalamak, 

4. Bu kararlardan itiraza uğrıyanları der
hal üçe seçim kuruluna göndermek, 

5. Bu kanundaki esaslara göre sandığa atıl
mış olan oy puslalarım saymak, dökümlerini ve 
sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim 
işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe 
seçim kuruluma teslim etmek, 

•6. Kendisine kanunla verilen başkaca görev
leri yapmak. • 

Müşahitler 
Madde 72. — Siyasi partilerin müşahdıtleri 

ile adayları ve bağımsız adaylarla müşahitleri, 
sandık .başı işlemlerini tafcibetmek üzere hazır 
bulunabilirler. Bağımsız «aday müşahitleri üçten 
fazla olursa, sandık kurulu başkanı bunlar ara
sında adçeker. Adları ilk çıkan üç müşahit, san-
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dik başında bırakılır. Diğerleri, sandık aiianın-
da katlıalbild'ii'e*". 

•Kuralda çoğunluğun sağlanması 
Madde 73. — Sandık basında, oy verme baş

lamamdan önce veya oy verine sırasında, sandık 
kuruluna. dâlhiil siyasi parti üyelerinden biri ve
ya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri 
saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek' üye
lerinden' biri getirilir. 'Bu dahi mümkün olmaz 
ve kurul üyeleri üçten aşağı düşerse, ibu cihet tu
tanağa geçirilir ve eksikler, o sandık alanında 
seçme yeterliğini (haiz ve okur - yazar olanlar ara
sında», başkanın seçeceği kimselerle dolduğu ur. 

Sandığın konulacağı yer 
Madde 74. — Sandığın konulacağı yeri ve oy 

verme işinin vaktinde sona 'ermesi için gerekli ted
birleri, sandık kurulu tesbit eder. Sandığın konu
lacağı yerini belirtilmesinde, seçmenin, oyunu ko
laylıkla, serbestçe ve gizili şekilde verebilmesi dü
şünülür. 

Samdık; ok ul avlusu veya. salon kırı, mabetle
rin elverişli kısımları gibi (geniş, umumi yerlere 
konur. Açık yerlerde, saçağı, sahanlığı, sundur
ması bulunan yerler seçilir. 

Hükümet konaklarına, kışla, karargâh, ordu
gâh gibi askerî bina ve tesislerle, karakollara ve 
parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık ko
nulamaz. 

Aynı yerde dörtten fazla -sandık bulunduru
lamaz. ' : 

Kapalı oy verme yeri 
Madde 75. — Sandık kurulları, oy serbestli

ğini ve 'gizliliğini sağlıyacak şekilde, yeteri kadar 
kapalı oy verme yeri hazırlar. 

Seçmen, oy puslasını kapalı oy verme yerin
de, kendi; eliyle zarfa koyup kapatmak zorunda
dır. 

Oy verme yerinin nitelikleri 
Madde 76. — Kapalı oy verme yeri; içerisi 

dışardan gözetlenemiyecek ve oy puslasını seç
menin inceleyip zarflayabileceği şekil ve nite
likte olur. 

Aday listeleri ve bu kanunun oy verme ser
bestliğine ve gizliliğine dair hükümlerinin levha 

halinde basılmış metni, kapalı oy verme yerinde 
asılı durur. 

Kapalı oy verme yerinde masa veya benzeri 
bir şey bulundurulur. 
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Sandığın ve zarfların kurulca mühürlenmesi 

Madde 77. — Sandık kurulu başkanı oy ver
me işlerine başlamadan önce, sandığın boş ol
duğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri 
ile müşahitler önünde tesbit ederek sandığı ka
patır, mühür bozulmadan açılamıyaeak şekilde 
sandık mührü ile mühürler. 

Sandık kurulu, andiçme, sandığı yerleştirme, 
kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitir
dikten sonra, hazır bulunanlar önünde, ilçe 
seçim kurulu başkanından teslim alman ve ilçe 
seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan özel 
zarfları sayar, her birinin üzerine, sandık ku
rulu mührünü basar, böylece üzerinde biri ilçe 
seçim kurulunun, diğeri sandık kurulunun mü
hürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sa
yısını tesbit eder. 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı 
işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar. 

Oy puslası 
Madde 78. — Sandık kurullarında kapalı oy 

verme yerine konmak üzere o seçim çevresinde 
bağımsız aday varsa, boş ve beyaz kâğıtlar bu
lundurulur. Siyasi partilerle bağımsız adayla
rın seçmenlere dağıtacakları basılı.oy puslası 
renkli olabilir ve bunlarda kendilerince kaimi 
edilmiş özel işaretler basılı bulunabilir. 

Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hükümle
rine göre kullanılması gerekil'. 

Bir siyasi partinin kendisince kabul edilmiş 
bulunan özel işaret ve benzerleri diğer siyasi par
tiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanıla
maz. 

Partiler ve bağımsız adayların oy puflaların
da kullanacakları renk ve özel işaretleri aday 
gösterme süresinin bitmesinden en çok üç gün 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmeleri ge
rekir. Bu süre içinde bildirmiyenler renkli oy 
puslası ve özel işaret kullanamazlar. 

"Renk ve özel işaretler birbirine benzerse, ön
ce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki 
gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bildirilir. 

Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler ve
ya. verdikleri renk ve özel işaret yine kendisin
den önce verilmiş diğer renk ve işarete benzer
se artık o parti ve bağımsız aday renk ve işaret 
kullanamaz. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların oy ver
me yerlerine konulmasını istiyecekleri basili oy 



B : 78 18.4.1961 O :• 1 
puslaları oy verme gününden bir gün önce san» 
dik kurulları başkanlarına teslim olunur. 

ÎKÎNCI KESÎM 
Yasaklar ve sandık başı düzeni 

îçki ve silâh taşıma yasağı 
Madde 79. — Oy verme günü, her ne suretle 

olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yer
lerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki 
satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. 

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yer
leri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence 
yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek ve
rilir. " • , 

Oy verme günü, emniyet ve asayişi koru
makla görevli olanlardan başka niçbir kimse, 
köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamaz. 

Bu kanunun uygulanmasında silâhtan mak
sat Türk Ceza Kanununun 189 ncu maddesin
de gösterilen aletlerdir.. 

Yayın yasağı 
Madde 80. — Seçim günü saat 18 e kadar 

radyolar ve her% türlü yayın organları tarafın
dan seçim ve seçim- sonuçları ile ilgili haber, 
tahmin ve yorum yapılması yasaktır. 

Saat 18 ile 21 arasında ancak radyolarda 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile il-

, gili olarak verilecek haber ve tebliğler yayın
lanabilir. 

Saat 21 • den sonra bütün yayınlar serbest
tir. 

Sandık alanı, sandık yeri ve düzenin sağlanması 
Madde 81. — Bu kanuna göre sandık alanı; 

sandığın, kapalı oy verme yerinin ve sandık kıı-
ruulnun yerleştiği mahallin yüz metre mesafesi 
içinde kalan çevredir. 

Sandık alanında düzenin sağlanması sandık 
kurulu başkanına aittir. 

Başkana adt yetkiler 
Madde 82. — Sandık alanında, seçmenin 

oyunu tam bir serbestlikle ve gizli şekilde kul
lanmasına veya sandık kurulunun görevini yap
masına engel olmaya kalkışanlara, yahut da oy 
verme işinin yolunda gitmesini aksatanlarla, 
»andık başı işlemlerinin düzenini bozmaya yel
tenenleri başkan uyarır. Bu uyarmayı dinlemi-
yenleri sandık alanından dışarı çıkartabilir. Bu 
kimse sandık kurulu üyesi ise, ancak kurul ka
rarı ile çıkartılabilir. 

Bu işlerde zabıta kuvvetleri, başkanın em
rine göre hareket etmek zorundadırlar. 

Sandık alanında suç işlenmesi 
Madde 83. — Sandık alanında bir su,ç işlen

mesi halinde, sandık kurulu, durumu, tutanağa 
geçirir ve sanığı zabıtaya teslim eder. 

Sandık alanındaki inzibat tedbirleri 
Madde 84. — Sandık alanında, kurul üye

leriyle bu kanunla kendilerine yetki verilmiş » 
olanlardan ve seçmenlerden başka kimse bulu
namaz. 

Sandık alanında ancak, sandık kurulu baş
kanının gerektiğinde çağıracağı zabıta kuv
vetleri bulunur. Alınacak inzibati tedbirler, seç
menlerin seçim işlerini takibetmelerini engelli-
yecek mahiyette olamaz. 

Yukarıki fıkrada yazılı zabıta kuvvetleri 
dışında kalan zabıta âmir ve memurlariyle res
mî üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyan
lar sandık alanına giremezler. 

Sandık alanı dışındaki inzibat tedbirleri 
Madde 85. — Sandık alanı dışında, zabıtaya 

emir verme yetkisine sahip makamlarla, zabı
ta âmir ve memurları tarafından alınacak ted
birler, seçmenin sandık alanına serbestçe girme
sini engelleyici veya güçleştirici mahiyette ola
maz. 

Sandık kurulu başkanı, seçmenin sandık 
alanına serbestçe girmesini engelliyen veya 
güçleştiren her türlü hareketleri önler. 

ÜÇÜNCÜ KESÎM 
Oy verme 

Oy verme yetkisi 
Madde 86. — Seçmen kütüğüne kayıtlı her 

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

Seçmen kütüğünde kaydı 'olmıyanlârın, oy 
kullanmalarına izin verilemez. 

Oy verme .'gününe kadar, (halklarında seçme 
yeterliğini kaybettiğine dair yetkili merciler
den, resmî belge gelmiş bulunanlara, seçmen 
kütüğünde kayıtlı olsalar bile oy verdirilmez. 

Kimliğin tesbiti 
Madde 87. Seçimde her hangi bir sebep

le, seçmen kartını göstermiyenlerden veya kar
tın saJhibi olduğunda tereddüt edilenlerden, 
nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. 
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Seçmenin kimliğini kurul, kendince tanınan I 

iki seçmen marifetiyle de tesbit ettirebilir. 
Bu suretle oy veren seçmenin imziası yanı

na, tanıklık yapanların adları ve kimlikleri ya
zılır ve kendilerine imzalatılır. 

Oy verme düzeni 
Madde 88. — Hiçbir seçmene sandık basan

da müdalhale, telkin veya tavsiyede bulunula
maz ve hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra 
sandık başında kalamaz. 

Oy verme süresi 
'Madde 89. — Oy verme günü, saat sekizden I 

on yediye kadar geçecek zaman, oy verme sü
residir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, 
sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen 
seçmenler, başkan tarafınıdan sayıldıktan sonra I 
sıra ile oylarını kullanırlar. 

Oy vermede sıra 
Madde 90. — Oy verme günü sandık başına 

# gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan I 
tarafından sıra ile birer birer (alınırlar. Oebe- I 
ler, hastalar ve sakatlar bekletilmezler. Yaşlı
lar 'önce alınabilirler. I 

Oy vermeden önceki işler I 
Madde 91. * - Sandık kurulu önüne alınan 

kimse, seçmen kartını başkana verir veya seç
men sıra numarasını başkana söyler ve kimli- I 
ğini ispat eder. I 

'Başkan, seçmenin 'adını, seçmen listesinde I 
bulur ve masa üzerinde duran çift mühürlü 
özel zarflardan bir tane vererek, sandık yerin- I 
de birden fazla oy verme yeri varsa, hangi ka
palı oy verme yerine gireceğini söyler ve oy 
puslasmı zarfa koyup iyice kapadıktan sonra 
çıkmasını ve bu özel zarftan başka bir zarfa I 
konulacak oy uslasmın muteber sayılmıyacağı-
nı kendisine ianlatır. 

Zarfı alan seçmen doğruca kapalı oy verme 
yerine gider ve oyunu kullanmadan, başka ye
re gidemez. 

Kapalı oy verme yerine girmiyen veya zarfı 
alıp oy vermiyen seçmenden zarf geri alınır. I 

Kapalı oy1 verme yerinde kalmıa 
Madde 92 — Bir seçmen kapalı oy verme 

yerinden dışarı çıkmadıkça 'hiç kimse oraya gi
remez, Şu kadar ki, oy puslasmı hazırlayıp I 
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zarflamak için gerekli normal süreden faızlıa 
kapalı oy verme yerinde kalan seçmen, başkan. 
tarafmdan uyarılır; çılkmaımıakta devam eder
se çıkarılır. 

Zarfın ıatılması ve imza 
Madde 93. — Kapalı oy verme yerinde oy 

puslasmı zarfa koyup kapadıktan sonra, seç
men burasını ter^s eder ve zarfını sandığa biz
zat atar. 

Körler, felçliler veya bu igibi bedenî «sakat
lıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi 
seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası 
yoksa diğer her hangi bir seçmenin yardımı ile 
oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden faz
la malûle refakat edemez. 

Kurul başkanı, oyunu sandığa atmış bulunan 
seçmene aidolup, zarf alabilmek için kendisine 
bırakılmış olan seçmen kartının mahsus yerini 
mühürler ve seçmen listesindeki adı hizasına im
zasını attırdıktan sonra kartı kendisine gerive-
rir. 

tmza atmasını bilmiyen veya arıza sebebiyle 
imza edecek durumda bulunmıyan seçmen, 'sol 
elinin başparmağını basar. Bu parmağı olmıyan 
seçmenin hangi parmağını basmış olduğu yanma 
yazılır. Hiç parmağı olmıyan seçmenin durunra, 
ismi yerine işaret edilir. 

Kurul görevlilerinin oy vermesi 
Madde 94. —'Sandık kurulu başkan ve üye- • 

leri, hangi seçim bölgesinin sandık seçmen liste
sinde kayıtlı olurlarsa olsunlar, seçmen kartını 
göstermek şartiyle görevli oldukları sandıkta oy 
verirler. 

Seçim çevresinde oy vermeye yetkili aday ve 
müşahitler, seçmen kartını göstermek şartiyle, 
ıhazır bulundukları sandıkta saat on yediden 
sonra oy verebilirler. 

Bunun için, sandık başında oy vermek üzere 
Ibekliyen seçmenlerin arkası alınmış olması lâ
zımdır. 

ıSandık kurulu başkanı ve üyeleriyle aday ve 
müşahitlerin o sandıkta oy verdikleri tutanağa 
geçirilir. 

. Bunların, adları ve hüviyetleri o sandık seç
men listesine yazılarak adları hizasına imzaları 
alınır. 

— 20 — 
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Dördüncü kesim 

Oyların sayımı ve dökümü 
Sayım tedbirleri 

Madde 95. — Sayım ve döküm açık olarak ya
pılır. Oy 'verme yerinde nazır (bulunanlar sa
yım ve döktümü takilbederler. 

Kurul, faaliyetinin selâmet ve düzeni bakı
mından, sayım ve döküm masası etrafında boş 
kalması gereken kısmı, bir karar ile belirtir ve 
bu kısım etrafında (ip germek gibi) hazır bulu
nanların ıbu işlemleri takilbetmelerine engel olmı-
yacak tedbirleri alabilir. 

Oy verenler sayısının kontrolü 
Madde 96. — Sandık saat 17 den önce açıla

maz. Oy verme işi bitince kurul başkanı bunu 
yüksek sesle ilân eder. Masa üzerinde, sandıktan 
başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği 
saat tutanak defterine geçirilir. 

Bundan sonra, sandık seçmen listesinde yazılı 
seçmenlerin toplamı ile adları hizasındaki imza 
veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların 
toplamı teabit edilir ve tutanağa geçirilir. Neti
ce yüksek sesle ilân edilir. 

YILDIZ AHMET — Yalnız 66 ncı maddede, 
memurların refakat yasağı vardır. 

Şimdi arkadaşlar, bir bakan veya başbakan 
aynı zamanda Büyük Millet Meclisi üyesidir. 
Yarın memleket içinde bir gezi yapacaktır. Her 
hangi bir maksat için gezerken1 yanma özel ka
lem müdürünü alamıyacak mı? 

ATAKLI MTJÖÎP — Burada «seçimin baş
langıç tarihinden» deniyor. 

" YII^DIZ AHMET — Memleketin her hangi 
(bir yerinde bir felâket var. Başbakanın orada 
bulunması lâzımdır. Bu geziyi yapamıyacak mı? 

ATAKLI MUGÎP — O başka şey, bu başka 
§ey. 

YILDIZ AHMET — Gezisini vazifelilerle be
raber yapacaktır. 

YURDAKULER MUZAFFER — Bir ^An 
seçim gezisine çıktı demesinler. Dünkü idare mü
temadiyen Ibu şekilde devam etmiştir. Bu madde 
de böyle bir çekinmeden dolayı getirilmiştir. 

YILDIZ AHMET — Biliyorsunuz, seçim gü
nü bir Pazar günüdür^ 

BAŞKAN — Bu maddeler de açıklanmış bu
lunuyor. Sözcünün bir teklifi var mı? 

YURDAKULER MUZAFFER — Yok, efen
dim. 

BAŞKAN — O halde, 60 ncı maddeden 96 
ncı maddeye kadar (96 dahil) oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kullanılmıyan zarflar 
Madde 97 — Oy zarflarından kullanılmıyan-

lar sayılır, oylarını veren seçmen sayısına ekle
nir ve böylece kurula teslim edilen zarf toplamı
na uygun olup olmadığı tesbit edilir. Kullanıl
mıyan zarflar bir paket halinde mühürlenir ve 
üzerine sayısı yazılır. 

Bundan sonra, sandıktan çıkacak oy pusla-
larınm konmasına mahsus torbanın boş olduğu 
tesbit edilir. Bütün bu işlemler tutanağa geçiri
lir. 

ATAKLI MUCÎP -*- Okunan 97 nci madde 
dâhil, kanunun sonuna kadar birden müzakere 
oya konmasını teklif ediyorum. Tereddüt ettiği
miz noktalar varsa konuşalım. 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeler okunacaktır. 

Sandığın açılması ve zarfların sayımı 
Madde 98. — Yukarıki ımaddede yazılı iş

lemden sonra, sandılk, oy verilen yerde hazır 
bulunanların gçzü önünde açılır ve çıkan zarf
lar sayılarak toplamı tutanağa yazılır. 

Zarflar oy veren seçmen sayılsı ile karşılaş
tırılır. Bu zarfların sayısı oy veren seçmen sa
yısından fazla çılbtığı takdirde, büıtün zarflar 
tek. tek elden geçirilerek 77 nci maddeye göre 
çiiftt mühürlü ölmıyan ve belli şartlara uygun 
bulunmryan veya her hangi bir işaret veya im
za veya mühırü taşıyarak 103 ncü madde gere. 
ğinee seçmenin kim olduğunu belirten zarflar 
ayrılır. Bunların düşülmesi, fazlalığın gideril
mesine yetmediği takdirde, kurul başkanı, ka
lan zarflar arasından fazlayı karşılıyacak sa
yıda zarfı gelişi güzel çökerek ayırır. Ayrılan 
zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarf
lar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok-
edilir. 

Bundan sonra, multeber zarflar sayılarak 
sandığa konur ve ara verilmeksizin döküme baş
lanır. 

Bütün bu işlemler, tultanak defterine geçiri
lir. 

- » -
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Oyların sayımı ve dökümü 

Madde 99. — Oyların sayım ve dökümü, ara
lıksız devam eder. Yapılacak itirazlar, işli dur
durmaz. 

Zarfların açılması 
Mıadde 100. — Sandılk kurulu başkanı, sa

yım ve döküm işine başlamazdan önce, sayım 
ve döküım cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu 
hazır bulunanlara gösterir ve kurul üyeleri 
arasında şu şekilde iş bölümü yapar : 

a) Varsa başka başka siyasi partileıre bağlı 
ilki üyeyi, döküm cetvellerini işlemek; 

b) Siyasi partiye bağlı bir üyeyi, zarfları 
sandıktan çıkarıp başkana vermek; 

e.Y Bir üyeyi de, dökümü yapılmış oy pus-
lalarmı torbaya koymak; 

İşleri ile görevlendirir. 
Görevli üye, sandılksbalı oy zarfını teker te

ker alarak başkana verir. Başkan zarfı açar. 
İçinden çıkan oy puıslasım herkesin görebileceği 
ve işitebileceği şekillide okur. 

Oy puislaısmın 103 neü ve 104 neti maddeler 
gereğince muteber olup olmaması, hesaba katı
lıp katılımaınıaisı hususunda teredıdüıdediliree, 
bunlar cetvele dökümü yapılmadan, ayrılır. 

Bütün' zarfları açılıp okunımas] biltt'ilkten 
sonra, avrılımış olan oy puflalarının muteber 
olup olmadıkları, hesaba katılıp kaitılimıyacak-
ları husu.lsu, kurulca karara bağlanarak tuta
nağa geçirilir ve muteber sayılanlarla hesaba 
katılmasına karar verilenler de cetvele işlenir. 

Muteber sayılmıyan veya hesaiba kaitıimı-
yan, oy puslaları ayrıca paket .yapılarak sak-
lanijr. 

Oy puslası okundukça, cetvel kayıtçıfcsı iki 
üyeden her biri önündeki cetvele gerekli işareti 
kaydeder. 

Böylece, okunan ve sayım cetveline kayde
dilen pusılaları başkan diğer görevli üyeye ve-
jıir o da bunu torbaya atar. 

Oy puflalarını kurulun diğer •üyeleri ve 
parti müşahitleri görebilir. Aday ve piarltâ mü-
şalhiiltlerine sayum masası başında yer veriliır. 

Ancak, parti müşahitleri üçiten fazla ise, 
hazır bulunanlar arasından başkan tarafından 
kurul önünde adçekme suretiyle sandık başında 
kalacak üç. parti müşahidi tesbit edilir. Diğer 
müşahitlerle bağlanışız aday mtüşahitleri için 
isayım işlemini yakından takibedeıMlecekleri 
ibir yer ayrılır. 
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Oy puslaları ile açılan zarflar sayısının denetimli 

Madde 101. — Oyların sayıım ve dökümü 
bitince, torbaya atılmış olan oy puflalarının. 
sandıktan çıkan zarf sayısına uygunluğu de
netlenir ve duruım tutanağa geçirilir. 

Oy puslasma yazılacak isim 
Madde 102. — Oy puslasında adayın ad ve 

soyadının bulunması lâzımdır. Şu kadar ki, sa
dece ad veya soyadından adayın kim olduğu 
tereddütsüz anlaşılmakta ise, oy muteber olur. 

Muteber olmıyan zarf ve\oy puslaları 
Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları 

muteber değildir: 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim vo 

.renkte çift mühürlü bir zarftan başka zarfa ko
nulmuş bulunan oy puslaları, 

2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş oy puslaları, 

3. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin kin. 
olduğunu belirten her hangi bir ibaret taşıyan 
oy puslaları, 

4. Hangi partiye veya bağımsız adaya aidol-
duğu belli olmıyan oy puslaları, 

5. Yukarıki bentler dışında kalan ve özel 
kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları, 

Bir zarfta, partilere vey^ bağımsız adaylara 
ait birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı tjak-
dirde, bu puslalardan hiçbiri muteber olmaz. 

Aynı adları taşıyan pusladan birkaç tane çık- * 
ması halinde bunlar tek pusla sayılır. 

Hesaba katılan ve katılmayan oy puslaları 
Madde 104. — Kullanılmış oylardan hangile

rinin hesaba katılıp katılmıyacağı her seçimi dü-
zenliyen özel kanunlarındaki hükümlere göre 
tayin olunur. 

Sayımın ilânı ve sonuçların tutanağa geçirilmesi 
Madde 105. — Oyların sayımı ve sayımı cet

vellerine sonuçların geçirilmesi biter bitmez, 
sandık kurulu başkanı bu sonuçları, yüksek sesle 
ilân eder. Bundan sonra: 

1. Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün, 
2. Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve 

seçim'yerinde hazır bulunanlar önünde açıldığı 
saat ve dakika; şayet sandık on yediden sontfa 
açılmışsa bunun sebebi, 

3. Sandık seçmen listesinde yazılı olan seç
menlerin; sayısı, 



1 

6 : 78 18 . 4 
4. Oy kullanan seçmenlerin sayısı, , ı 
5. Sandıktan/ çıkan zarf sayısı, 98 nei mad

deye göre yakılarak yok edilen ve saklanan zarf
ların sayısı, 

6. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy pus-
1 alarmın sayısı, 

7. Oy puslaiarından kaç tanesinin hangi se
bepten Ötürü muteber tutulmamış veya hesaba 
katılmamış olduğu, 
, 8. itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş fa

kat muteber sayılarak hesaba katılmış oy pusla-
] amnın sayısı, 

9. Her partinin ve adaylarının ve bağımsız 
adayların almış oldukları oy sayısı toplamları, 
(Rakam ve yazı ile) 

10. Sayım ve döküm sonucunun başkan ta
rafından orada hazır bulunanlara ilân edildiği, 

11. Oy vermede kanuna aykırılık bulunduğu 
hususundaki ihbar ve şikâyetlerin) ve bunlara ait 
kararların nelerden ibaret bulundukları, 

Basılı tutanak kâğıdına geçirilir ve altı, baş
kan ve üyeler tarafından imzalanır. 

Tutanağın asıllması 
Madde 106. — Partilerin ve adaylarınııı vt-

bağımsız adayların adları ve kazandıkları oy sa
yısı ve oy puslaları sayısı ile, muteber ve hesaba 
katılan, oy puslaları toplamını gösteren sandık 
kurulu başkan ve üyelerince imzalı bir cetvel, 
sandık kurulu başkanı tarafından, sandık çev
resi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. 
Bu cetvel bir halta süre ile olduğu yerde asılı 
kalır. 

Bu cetvellerin onaylı birer örneğinin derhal 
siyasi partilerin ve isterlerse bağımsız adayların 
müşahitlerine veflilmesi gerekir. 

Sayıma ilişkin evrak ve belgelerin teslimi I 
Madde 107. — Hesaba katılan ve muteber sa

yılan oy puslaları, sandık kurulunca düzenlenen I 
tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt ta- I 
rafı, kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba 
katılmıyan, muteber sayılmıyan veya itiraza uy- 1 
riyan oy puslaları ve hesaba katılmıyan zarflar, I 
tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı | 
ayrı paketler halinde kurulun mührü ile mühür- I 
lenmiş ve başkan ve üyeler tarafından imzalan- I 
mış bir torbaya konularak, kurulun bağlı olduğu I 
ilçe seçim kuruluna sandık kurulu başkanı ve ad- J 
çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından gö- j 
türü Kip teslim olunur. J 
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Kurulun diğer üyeleri^ ile. müşahitler de is

terlerse ve taşıtta yer varsa veya taşıt kendileri 
tarafından sağlanmak suretiyle katılabilirler. 

ilçe seçim kurulu, bu torbayı getiren üyeler 
önünde açarak içindekiler hakkında müfredatlı 
üç nüshadan ibaret ıbir tutanak düzenler. Bu tu
tanağın altı, torbayı teslim edenlerle ilçe seçim 
kurulu başkanı ve üyelerden biri tarafından im
za edilir. Bu tutanağın bir nüshası, il seçim ku
ruluna gönderilecek evraka bağlanır. Bir nüsha
sı da sandık kurulu başkanına verilir. 

ıBeşinci Bölüm 
Seçim sonrası işleri 

Birinci kesim 
Seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarında 

(birleştirilmesi 
Madde 108. — ilçe »seçim-kurulunun yapaca

ğı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasın
da siyasi partiler aday ve müşahitleri ve bağım-
suz adaylar ve müşahitleri istedikleri takdirde 
hazır bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız aday 
ve müşahitleri beşten fazla olursa, ad çekilerek-
adı ilk çıkanlardan beşi bu işlemleri takiibetmek 
üzere kalabilirler. Bu işlemlerde hazır bulunan
lara, tasnif ve birleştirme işlerini yakından ta-
kibedelbilecekleri bir .yer ayrılır. Tasnif ve hiç
leştirme bu suretle açık olarak yapılır. 

İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen 
evrakı, geldikçe almakla beraber, aralıksız ola
rak çalışır ve sandık tutanaklarını birleştirmeye 
devam eder. 

Gn son sandık tutanağı geldikten sonra, ilçe 
dahilindeki" bütün sandık tutanaklarının birleş
tirilmesi tamamlanarak bunun sonucu bir tuta
nakla tesbit edilir. Partilerin ve adaylarının ve 
bağımsız adayların aldıkları oylar da sırasına gö
re bu tutanağa geçirilir. 

Partiler ve adayları ile bağımsız adayların 
aldıkları oylardan itiraz edilmeksizin muteber 
olan ve hesaba katılan oy puslaları ile, itiraz 
edilmişken muteber sayılan ve hesaba katılan oy 
pııslalarmm sayısı toplanarak o ilçe dâhilinde 
mutejber oy puslaları toplamı da tutanağa geçi
rilir. 

ilçe seçim kurulunda hazırlanan bu tutanak
lardan bir nüshası ilçe seçim kurulu başkanı ve 
en az iki üye tarafından il 'saçim kuruluna gö
türülür. 



B : 78 18.4 
Müfredatlı olarak her sandık tutanağında 

partilerin ve adaylarının ve bağımsız adayların 
aldıkları oy miktarını ve muteber oy puslaiarı 
toplamını gösteren bu tutanağın birer sureti 
onaylı olarak siyasî partilere ve isterlerse bağım
sız adaylar müşahitlerine derhal verilir. 

Birleştirme sonucunu gösteren tutanağın 
içindekiler hazır bulunanlara ilân edilir ve bir 
sureti ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe 
seçim kurulu kapısına asılır, asılan bu tutanak 
sureti bir hafta süre ile asılı kalır. 

82 nci, 83 neü ve 84 noü maddeler gereğince 
sandık kurulu başkanlarının sandık yerinde haiz 
oldukları yetkileri, ilçe seçim kurulu başkanları 
da sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıl
dığı yerde, haizdirler. 

tkinci Kesim 
ti seçim kurulunda birleştirme 

îl seçim tutanakları 
Madde 109. — ti seçim kurulları, seçimle il

gili kanunların tutanak düzenlemeyi kendileri
ne görev olarak verdiği hallerde, ilçe seçim ku
rullarından gönderilen seçim tutanaklarım bir
leştirerek il seçim tutanaklarını düzenler. 

Birleştirme sonucunu gösteren tutanağın 
içindekiler hazır bulunanlara ilân edilir, bir su
reti il seçim kurulu başkanı tarafından il seçim 
kurulu kapısına asılır, asılan Ibu tutanak sureti 
bir hafta süre ile asılı kalır. 

82 nci, 83 ncü ve 84 ncü maddeler gereğince 
sandık kurulu başkanlarının sandık yerinde 
haiz oldukları yetkileri, il seçim kurulu başkan
ları da sayım, döküm ve birleştirme işlerinin ya
pıldığı yerde, haizdirler. 

Altıncı Bölüm 
İtirazlar ve şikâyetler 

Birinci Kesim 
Genel hükümler 

Kimlerin itiraz edebileceği 
Madde 110. — Bu kanunda gösterilen kurul

ların veya kurul başkanlarının kesin olmıyan 
kararlarına karşı, seçme yeterliğine sahip yurt
taşlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine 
göre kuruluş kademelerinin başkanları veya ve
killeri, müşahitler, adaylar ve milletvekilleri 
itiraz edebilirler. 

İtiraz mercileri 
Madde 111. —̂  Bu kanunda, kurulların ke

sin olduğu yazılı bulunmıyan kararlarına karşı, 
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her kumlun foağlı olduğu üst kurul, itiraz mer
ciidir. 

Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya itiraz 
üzerine vereceği kararlar kesindir. 

ttirazın şeklî 
Madde 112. — İtiraz yazı ile veya sözle ya

pılır. Sözle yapılacak itirazlar, gerekçesiyle bir
likte tutanağa yazılır. İtiraz edenin adı, soyadı, 
açık adresi yazılarak, imza ettirilir. İmza bilmi-
yenlere parmak bastırılır. 

Kimliğini ispat edemiyenlerin, delil ve ge
rekçe gösteremiyenlerin itirazları incelenmez, 
bu sdbeple incelenmediği tutanağa yazılır. 

Yazılı itirazlarda da yukardaki şartlar ara
nır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerek
çesi ve delili olmıyan yazılı itirazlar da incelen
mez. Her iki halde de itirazın alındığına ve han
gi tarihlerde yapıldığına dair, itiraz yapana, 
alındı kâğıdı verilir. 

Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazla
rın yazılı olması lâzımdır. 

İtiraz üzerine verilecek karar 
Madde 113. — Bir kurulun kararını itiraz 

yolu ile tetkik eden üst kurul, itirazı kabul et
tiği takdirde, yapılması gereken işlem hakkında 
da karar verir. 

Kurullar kararlarım salt çoğunlukla verir
ler. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı 
taraf tercih olunur. 

Yüksek Seçim Kurulu., seçimin sonunda veri
lecek tutamaklara karşı yapılanı itdraz'kırm imee-
ilenmesimde, tam sayısı ile toplanır. 

'Diğer hususlarda kurulun: mürettep adediniiim 
çoğunluğu ile toplanabilir. Her iki halde de salt 
çoğunlukla karar verir. 

»Oyların eşitliği1 halinde Başkaınıın bulunduğu 
taraf tercih olunur. 

Kararların haildirilmesi ve tebliği 
Madde 114. — İtiraz üzerine kesin okuyarak 

verilen kararlar, itiraz eden hazır ise sözle bildi
rilir. 

ıSözle bildirmelerde, kararın bildirildiği güm 
ve saat tutamağa 'geçirilerek kendisine de imza 
ettirilir. İsterse kararın Ibir örneği de verilir. 

İtiraz eden hazır değilse, seçim kurullarının 
bulunduğu kasaba veya şehirde, muayyen bir 
yer gösterilmiş olması halinde, karar, bu yere 
tebliğ olunur. 

— 24 — 
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Kurulların kesin kararları tebliğ olunmaz. Ana

cak itiraz eden başvurduğu takdirde, kendisine 
gösterilir ve isterse bir suret de verilir. 

Resim ve baro 
Madde 115. — Şikâyet ve itiraza ilişkin her 

türlü evrak, resim ve barodan muaftır. 

İkinci kesim 
«Şikâyet 

Tarifi ve mıerciiı 
IMaldde 116. — Şikâyet, kütüklerin düzenlen

mesi ile görevli ilçe seçim kurulu başkanlariyle, 
kütüklerin düzenlenmesine memur edilen sair 
'kimselerin ve il, ilçe seçim kurull'ariyle sandık 
kurullarının veya kurullar başkanlarının bu ka
nunun verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları iş
lemlere ve aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer 
sair muameleierinıe veya her banıgiı bir 'kimsenin 
bu kanunun koyduğu yasak hükümlerine aykırı 
hareketlerine karşı bu işlemlerin, tedbirlerin sair 
muamelelerin düzeltilmesi, veyabuıt kanunun koy
duğu yasaklara uyımyanların, bu hareketlerindn 
önlenmesi maksadiyle yapılan mlüraıeaatlerdir. Şi
kâyet bu kurullara veya başkanlarına veya sair 
görevlilere sözlü veya yazı ile 110 ucu maddede 
gösterilenler tarafından yapılır. 

Şikâyetim incelenmesi 
Madde 117. — Şikâyet kabul edildiği takdir

de, şikâyete konu olan işlem veya tedbirler düzel
tilir ve kanuna aykırı 'hareketler önlenir. 

ıŞikâyet kabul edilmediği takdirde, derhal tu
tanağa geçinilerek karara bağlanır. Bu kararın 
Ibir sureti şikâyetçiye verilir. Bu kararlara kar
şı kanunda ayrıca bir müddet tâyin edilmemiş 
ifee, yirmi dört saat içinde, iıtiraz olunabilir. 

îtiraz ve şikâyetin işlemleri durduramaması 
Madde 118. — İşlemlere, tedbirlere ve karar

lara karşı yapılan şikâyet ve itirazlar, oy verme
ye ve her türlü seçim idlerinin devamına engel 
olmaz. 

Üçüncü Kesim 
Kurulların teşekkül ve işlemlerine karşı şikâyet 

ve itiraz 
Sandık kurullarına ait itiraz ve şikâyet 

Madde 119. — Sandık kurullarının teşkiline 
ıdair, ilçe seçim kurulu veya başkanı tarafın
dan yapılan işlemlerin düzelMlmesi için, bu iş-
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lemlerfin neticesinden itibaren en geç iki gün 
içinde şikâyet yoliyle düzeltilmesi istenebilir. 

Şikâyetin reddine dair olan kararlara karşı, 
Ibüldirilmeısinden veya tebliğlinden itibaren iki 
gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl 
seçim kurulları, iki gün içinde kesin karar ve
rirler. 

Bu şökâyeHkı yapılmamış olmasa sandık ku
rulunun teşekkülüne karşı itiraza engel değil
dir. 

Ancak, bu itirazın teşekkülden itibaren iki 
gün içinde il seçim kuruluna yapılması şarttır. 

îl seçimi kurulunun vereceği karlar kesindir. 
îtçe seçSim kurullarına ait itiraz ve şikâyet 
Madde 120. — îlçe secjiım kurulu teşkili iş

lemlerine karşı, 1 seçim kurullarına bunların 
teşekkülünden itibaren en geç iki gün içinde 
itiraz olunabilir. 

îl seçdlm kurulları, itirazları en geç iki gün 
içinde, kelsin olarak karara bağlar. 

îl seçim kurullarına ait Mraz ve şikâyet 
Madde 121. — îl seçdlm kurullarının teşek

külüne karşı kurulun /teşkilinden itibaren en 
geç üç gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna iti
raz olunabilir. Yüksek Seçim Kurulu üç gün 
içinde bir karar verür. 

Dördüncü Kesim 
Sanldık iseçmen listelerine Mraz 

lMraızın şekli 
Madde 122. — Asılan sandık seçjmen liste

lerine asılı kaldığı süre içinde listelerin asılı 
bulunduğu yerde ilçe seçim kurulu başkanınca 
gÖrevlendiıülmiş bulunan kimseler vasıttasiyle 
veya doğrudan doğruya ilçe secjiım kurulu baş
kanına, sözle veya yazı ile itiraz edilebilir. 

îtîrtazlarm kurul başkanına verilmesi 
Madde 123. — 43 ncü madde gereğince lis

telerin asıldığı yerlerde ilçe seçim kurulu baş
kanlarınca görevlendirilenler vasıtası ile yapı
lan itirazlar, kasaba ve şehirlerde en geç, itira
zın yapıldığının ertesi günde, köylerde askı 
müddetinin sona erimesinden İtibaren İM gün 
içinde ilçe seçim kurulu başkanına gönderilir. 

İtirazın karara bağlanması 
Maldde 124. — Üçe seçim kurulu başkanı, 

üç gün içinde, Mrazı inceler ve taallûk eylediği 
alemlerin, seçmen kütüklerinin ve sandık seç
men listelerinin düzenlenmesi hususunda, bu 
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kanunun koyduğu usûl ve esaslara uygun olup 
olmadığı yönünden bir karara bağlar. 

İlçe seçiım kurulu başkanı bu itirazları tet
kikte, hâkim sıfatı ile hareket eder ve karar
lan ikesindlir. 

Adaylığa itiraz 
Madde 125. — özel kanunlarında aykırı bir 

hüküm bulunmadığı talkdirde, adaylıklarını ko
yanlara, özel kanunları gereğince yapılacak 
ilândan itibaren iki gün içinde 110 ncu mad
dede gösterilenler tarafından adaylık şart ve
ya vasıflarını haiz olmamaları sebebine dayanı
larak itiraz edilebilir. 

Bu itirazlar, seçimin özelliğine göre kanu
nen seçimi idare ile görevli seçim kurullarına 
yapılır ve bu kurulun kararma karşı kesin ka
rar vermek, yetkisini haiz üst seçim kuruluna 
da itiraz olunabilir. 

İtirazın yazı ile yapılması ve itiraz dilek
çesine itiraza sebep gösterilen belgelerin bağ
lanması şarttır. 

İtirazın incelenmesi süresi 
Madde 126. — Adaylıklar Özel kanunların

da. gösterilen süre içinde kesinlesjir. 
Kesin karar vermeye yetkili üst kurullar, 

adaylıkların kesinleşmesi tarihinden önce itiraz
ları karara bağlarlar. 

BEŞİNCİ KESİM 
Sandık kurullarının veya başkanlarının şikâyet 

üzerine verecekleri kararlara itiraz 
Madde 127. — Sandık kurullarının veya 

başkanlarının işlemlerine ve her türlü sandık 
başı işlerine 110 ncu maddeye göre yapılacak 
şikâyetlerin reddine dair verilecek kararlara 
karşı ilgililer, derhal, ilçe seçim kurulu başka
nına itiraz edebilirler. 

İlçe seçim kurulu başkanı, itirazı derhal tet
kik ederek kesin karara bağlar. 

Başkanın kararı, durumu tashih veya san
dık kurulunun şikâyet üzerine verdiği kararı 
iptal eder mahiyette ise, bu karar derhal san
dık kurulu başkanına bildirilir, karara uymak 
mecburidir. 

Şikâyet ve itirazlar eli geç seçim sonuçları
nı tesbit. eden tutanağın düzenlenmesine kadar 
yapılır. 

Sandık kurulu kararlarına ve tutanağa itiraz 
Madde 128. — Sandık kurullarının karar

ları ve tutanakların düzenlenmesi işleri aley
hine ilçe seçim kurullarına itiraz olunabilir. 

Bu itirazlar, sandık tutanağının düzenlen
mesine kadar sözle veya yazı ile, sandık kurul
ları vasitasiyle yapılabileceği gibi oy verme gü
nünün ertesi günü saat on yediye kadar doğru
dan doğruya ilçe seçim kurullarına yazı ile ya
pılabilir. 

İlçe seçim kuralları itirazın kendisine veril
diğinin ertesi günü saat on yediye kadar iti
razları karara bağlarlar. İtirazı yapan hazır ise 
karar kendisine bildirilir. Yoksa tebliğ edilir 

ALTINCI KESİM 
İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının 
şikâyet üzerine verecekleri kararlarla sair 
kararlarına ve ilçe birleştirme tutanaklarına 

itiraz 
Madde 129. — İlçe seçim kurullarının veya 

başkanlarının, kendi işlemleri aleyhine vâki 
şikâyet üzerine verdikleri kararlar ile, sair ka
rarlan aleyhine, en geç, ilçe birleştirme tuta
nağının düzenlenmesine kadar; ilçe birleştirme 
tutanağının düzenlenmesi ve buna ait işlerle 
neticelerine karşı bu tutanağın düzenlenmesini 
takibeden gün saat on yediye kadar, doğrudan 
doğruya veya ilçe seçim kurulları eli ile il se
çim kurullarına itiraz edilebilir. 

İlçe seçim kurullarının veya başkanlarının 
işlemlerine, tedbirlerine ve sair muamelelerine 
karşı yapılan şikâyetlerin reddine dair verilen 
kararlara yapılan itirazlar, iki gün içinde ke
sin karara bağlanır. 

İtirazın kabulüne karar verildiği takdirde, 
bu karar en seri vasıta ile ilçe seçim kurulu 
başkanına bildirilir. 

Sair itirazlar, ilki gün içinde karara bağ
lanır. itiraz eden hazır ise kendisine sözle bil
dirilir. Hazır değil ise tebliğ olunur. 

yedinci kesim 
İl seçim kumlu ve başkanlarının şikâyet üze
rine verecekleri, kararlarla, sair kararlarına 

ve tutanaklara itiraz ve olağanüstü itiraz 
Madde 130. — İl seçim kurullarının ka

rarlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur : 
1. İl seçim kurullariyle başkanlarının ken

di işlemleri aleyhine vâikı şikâyetlerin reddine 
dair verdikleri kararlara, tebliğ veya tefhi
minden itibaren üç gün, 
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2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun | 

tenkilinden itibaren üç gün, j 
3. Oy verme günü işlemlerine ait kararla

ra karşı derhal, 
4. Sair kararlar aleyhine bu kararların 

öğrenildiği tarihten itibaren üç ıgün içinde ve 
en geç il birleştirme tutanağının düzenlenme
sini takibeden üçüncü gün saat 17 ye, 

5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların se- j 
(dlehlere göre ayrılmasına; il birleştirme tu- ı 
tanağmm düzenlenmesinden sonraki üçüncü 
gün saat on yediye, 

6. Seçilme yeterliğine; vejya kendilerine 
tutanak verilenlerin, seçilmediğine veya seçi
mim sonucuna tesir edecek: olaylaıra »karşı, se
çilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesin
den sonraki üçüncü gün saat on yediye, 

Kadar 110 ncu maddede yazılı kimseler ta
rafından doğrudan doğruya veya il seçim ku
rulları vasi tasiyle Yüksek Secim Kuruluna iti
raz edebilir. 

Şu kadar ki; siyasi partilerin il ibaşkau-
lariyle genel merkezleri , veya bağımsız aday 
tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra 
(7) gün içinde seçim neticesine müessir olaylar 
ve haller sebebi ile yapılan itirazlar, seçimin 
sonucu hakkında kesin karar vermek yetki
sine sâhibolan kurullarca, seçimin neticesine 
müessir görüldüğü takdirde, alt kadcmeleree 
verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olma
sı • veya kurullara derece derece ve müddeti 
içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın 
incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez. 

Bu'itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz di
lekçesine, itiraz edenin, adının, soyadının ve 
açık adresinin yazılması, ihbar ve iddia olunan 
vakıaların, mahiyetinin ve gerekçesinin beyanı
nın, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin 
bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi, müm
kün değil ise sebeplerinin ve nereden ve ne su
retle temin olunabileceğinin bidirilmesi lâzım
dır. 

Bu şartları haiz olmıyan dileikçeler reddolu-
nur. 

Sekizinci kesim 
Yüksek Secim Kurulunun işlem ve tedbirlerine 

ka,rşı şikâyet 
MADDE 131. — Her türlü seçimin devamı 

sırasında, Yüksek Seçim Kurulunun itiraz eyle-
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diği veya itiraz yolu ile verdiği kararlar dışın
da kalan işlemleri, tedbirleıi ve sair muamele-
leriyle, bu kanunda, başka bir mercie şikâyet 
veya başvurma yolu gösterilmemiş ve fakat alt 
kurulların görevleri sınırlarını aşmış olan veya 
l)iı mahiyette bulunan, kanuna ayfeırı hareket
lerden dolayı 110 ncu maddede gösterilenler 
tarafından, yazılı olarak, doğrudan doğruya 
Yüksek Seçim Kuruluna şikâyet olunabilir. 

Yazılı şikâyetlerin 112 nci maddesindeki 
şartları ihtiva etmesi lâzımdır. Bu şikâyetler 
üzerine, Yüksek Seçim Kurulunca derhal ve ke
sin olarak karar verilir. 

Tetkik ve tahkik usulü 
Madde 132. — Yüksek Seçim Kurulu ev-

ra'k üzerinde, incelemeler yapar. Ayrıca lüzum 
gördüğü bilcümle tahkik ve her türlü tetkik 
işlemlerini de yapar. Gerekli mercilerden her 
türlü bilgi ve belgeleri ister. Bu mercilerin, en 
kısa bir zamanda ve en geç. yedi gün içinde iste
nilen bilgi ve belgeyi vermeleri mecburidir. 

Kurul başkanı, lüzum ve ihtiyaca göre, bu 
işlerde çalışmak üzere, Yargıtay ve Danıştay 
memurlarını da vazifelendirebilir. 

i İtiraz dilekçesinin bir sureti, tutanağına iti
raz edilene tebliğ olunur. Tutanağına itiraz olu
nan kimse, isterse yazı ile savunabileceği gibi, 

I isteği üzerine, Yüksek Seçim Kurulunun tâyin 
* edeceği günde bizzat veya bir vekil marifetiyle 

kendini kurul huzurunda savunabilir. Kurul, ya
pılan itiraz ve ihbarları kendisine verildiği ta-

I rihten itibaren en geç üç ay içinde bir karara 
j bağlar. 
i Kurulun kararı kesindir. Aleyhine hiçbir 
j mercie ve kanun yoluna başvurulamaz. 

Seçimin özelliğine göre seçim sonuçları hak
kında kesin karar vermeye yetkili mercie yapı
lacak itirazlarda da yukarıki 1 nci ve 3 neü fık-

1 ralar hükümleri uygulanır. 
' Ancak, bu kurul itirazları on beş gün içinde 

kesin karara bağlar. 
Yukarıki fıkralarda yazılı kararlar aleyhin*1 

hiçbir mercie ve kanun yoluna başvurulamaz. 
Tutanakların iptali halinde özel kanunlar

daki hükümler uygulanır. 

I Yedinci Bölüm 
Seçim suçları ve cezaları 

Kurullara karşı suçlar 
j Madde 133. — Hileli faaliyetlerle veya her 
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hangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kul
lanarak veya tehdidederek, bu kanunda yazılı 
kurulların toplanmalarına veya görevlerinin ifa
sına mâni olanlar, bir yıldan aşağı olmamak üze
re hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukanki fıkrada yazılı fiiller, silâhla işle
nirse, verilecek hapis cezası üç yıldan aşağı ola
maz. Bu filler, içlerinden en az biri silâhlı olan 
üç kişi tarafından ittifak edilerek işlendiği ve
yahut aralarında ittifak olmasa bile içlerinden 
en az ikisi silâhlı bulunan üçten fazla kimseler 
tarafından yapıldığı takdirde beş yıldan aşağı 
olmamak üzere ağır haplis cezası hükmöluınur. 

Kurulların tedbirlerine riayetsizlik 
Madde 13,4. — Her kim seçim işlerinin cere

yanı sırasında, seçimin düzenli olarak yürütül
mesini sağlamak maksadı üe, bu kanunda yazı
lı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından 
alman karar ve tedbirlere, ihtara rağmen ria
yet etmezse on günden bir aya kadar hafif hapis 
ve elli liradan iki yüz elli liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır. 

Her hangi bir şekilde alınan karar ve tedbir
lerin uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar 
ve tedbirlerin neticesiz kalmasına sebebiyet ve
ren kimselere bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası verilir. 

Yukarda yazılı fiiller, görevli kimseler tara
fından işlendiği ve Türk Ceza Kanununa göre 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, bi
rinci fıkrada yazılı halde üç aydan altı aya, ikin
ci fıkrada yazılı halde de altı aydan bir seneye 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bunlara 
muadil kamu hizmetlerinden memnuiyet cezası 
da hükmolunur. 

Kurul üyelerinin kurul kararlarına riayetsizliği 
Madde 135. —• Bu kanunda yazılı kurulların 

çoğunlukla vermiş oldukları her çeşit kararla
ra riayet etmiyçn kurul üyeleri, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kurul üyelerinin kurul kararlarına riayetsizliği 
Madde 135. — Bu kanunda yazılı kurulların 

çoğunlukla vermiş oldukları her çeşit kararlara 
riayet etmiyen kurul üyeleri, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Kurul üyelerinin göreve gelmemesi 
Madde 136. — Kurullara seçildiği halde hak-
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lı bir sebebolmaksızın vazifesi başına gelmiyen-
ler beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevle
rini haklı bir sebebolmaksızın terk edenler, iki 
aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz liradan 
iki bin beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Araç ve gereçlerin vaktinde gönderilmemesi 
Madde 137. — Seçim kurulları başkan ve 

üyelerinden* her hangi biri veya bu kanunda ya
zılı işlerden biri ile görevlendirilen kimseler san
dık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait 
kâğıt ve paketleri ve oy puslalarmı, oy sandık
larını, oy zarflarını veya artan seçmen kartları
nı ve kart listelerini veya maddi ve malî vası
taları ve bilcümle seçim araç ve gereçlerini vak
tinde yerlerine göndermezler veya gönderilme
sine mâni olurlar veya teslim etmezler veya tes
lim almazlarsa, bir yıldan aşağı olmamak" üzere 
hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve ce
zalarına muadil kamu. hizmetlerinden yasaklık 
cezası da hükmolunur. 

Bu fiilleri görevlilerden başkaları yaparsa, 
altı aydan bir yıla kadar hapis ve iiri yüz elli li
radan bin liraya kadar ağır para cezası, hükme
dilir. 

Grörevi savsama ve kötüye kullanma 
Madde 138. — Bu kanunun tatbiki ile görev

li veya bu kanuna göre görevlendirilen kimse
ler görevlerini her hangi bir şekilde savsadık
ları veya kötüye kullandıkları takdirde bu ka
nunda ayrı bir ceza tâyin edilmemiş ise, "Türk 
Ceza Kanununun bu suçlara ait cezaları altıda 
birden üçte bire kadar artırılarak hükmolunur. 

Memur olanların eezaları 
Madde 139. — Müstakillen veya artırmaya 

tâbi tutularak tâyin olunan cezaların ilişkin bu
lunduğu eylemler dışında kalan suçlarından do
layı, bu kanunla görevlendirilenlere verilecek 
cezalar, altıda birden yarıya kadar artırılarak 
hükmolunur. 

Seçmen kütükleri hazırlıklarına ilişkin suçlar 
Madde 140. — Seçmen kütüklerinin düzen

lenmesine esas teşkil edecek olan krokilerle, bi
nalar cetvelini ilçe seçim kurulu başkanınca bil-
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dirilen süre içinde düzenliyerek vermiyenler 
veya kroki ve ıbinalar cetvellerini seçmen kütle
lerinin düzenlenmesine elverişli bir şekilde yap-
mıyanlar hakkında fiillerinin mahiyetine ve bu 
hareketlerinin ortaya koyduğu güçlüklerin de
recesine göre Türk Ceza Kanununun 240 ncı ve 
230 ncu maddelerinde yazılı cezalar altıda bir
den üçte bire kadar artırılarak hükmedilir. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi 
Madde 141. — Bu kanunla görevlendirilmiş 

oldukları halde, belli süre içinde ve şekillerine 
uygun olarak seçmen kütüklerini veya bunlara 
mütaallik evrak ve vesikaları gereği gibi düzen-
lemiyen veya muhafaza etmiyenler üç aydan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve 
itinanın gösterilmemesi sonucu husule gelmiş ise 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolu-
nur. 

Yukarda yazılı fiil ve hareketler yüzünden 
her hangi bir bölgede, seçmen kütüklerinin ve
ya sandık seçmen listelerinin yazılması veya bu 
sebeple seçmenlerin oy vermesi imkânsız hale 
gelmiş ise, birinci fıkrada yazılı halde bir sene
den iki seneye kadar, ikinci fıkrada yazılı halde 
de altı aydan iki seneye kadar hapis cezası 
hükmedilir.. 

Kütük düzenlemekle görevli olanların 
suçları 

Madde 142. — Seçmen kütüklerine yazılmak 
hakkı olmıyan bir seçmeni yazan veya yazılmak 
hakkı bulunan bir seçmeni yazmıyan veya kütü
ğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin 
adını silmiyen veya silinmemesi gerektiği halde 
o seçmenin adım silenler altı aydan iki yıla ka
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gere
ken dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ileri 
gelmiş ise iki aydan altı aya kadar hapis cezası 
verilir-. 

Seçme yeterliği olmıyanlarm seçmen kütüklerine 
kaydı 

Madde 143. — Seçme yeterliği bulunmadı
ğı halde kendisini veya bu yeterliği olmıyan bir 
başkasını her ne suretle olursa olsun seçmen 
kütüklerine kaydettiren veya bu şekilde kayde
dilmiş olanların seçmen kütüğünden silinmesi
ne ayı şekilde mâni olan veya seçme yeterliği 
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I bulunan birinin aynı fiil ve hareketlerle seçmen 

kütüğünden silinmesine sebebolan üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Yukarda yazılı fiiller cebir veya tehdit ve
ya şiddet veya nüfuz veya tesir icrası suretiyle 
yapıldığı takdirde faile verilecek ceza, bir sene
den beş seneye kadar hapistir. 

Birden fazla seçmen kütüğüne kayıt 
Madde 144. — Birden fazla seçmen kütüğüne 

I kaydolunan veya bilerek bir seçmeni birden f az-
I -la seçmen kütüğüne kaydettirenler, üç aydan 

bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Yukarıki fıkrada yazılı suçlar, bu işlerle gö

revlendirilenler tarafından işlendiği takdirde, 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

Seçmen kütüğüne kaydolunmamaya teşvik 
Madde 145. — Seçme yeterliğine sahiboianla-

rın seçmen kütüğüne kaydolunmalarını önle-
I mek maksadiyle teşvik ve telkinlerde bulunan

lar üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler. 

Yukarda yazılı fiilierden dolayı seçmenler, 
I seçmen kütüğüne kaydolunmadıkları takdirde 
I verilecek hapis cezası altı aydan bir seneye kadar

dır. 
Bu fiil ve hareketler cebir veya tehdit veya 

I şiddet kullanarak vukubulduğu takdirde, yuka-
I rıki fıkralara göre verilecek cezalar iki kat ola-
I rak hükmedilir. 
I Bu fiil ve hareketler, memur ve memur hük

münde olanlar tarafından işlenirse, ayrıca 139 
ncu madde hükmü de uygulanır. 

I Sandık seçmen listeleri üzerinde işlenen suçlar 
Madde 146. — 141, 142, 143 ve 144 ncü 

maddelerde yazılı fiiller seçmen kütüklerinin 
I düzenlenmesinden sonra sandık bölgelerine göre 
I düzenlenecek olan sandık seçmen listeleri üze-
I rinde işlenfdiği takdirde sözü geçen maddelerde 
I yazılı cezalar verilir. 

Sandık seçmen listesine ilişkin suçlar 
I Madde 147. — Asılması gereken sandık seç-
I men listelerini asmayan veya vaktinden evvel in-
I diren veya her ne suretle olursa olsun seçmen-
I lerin tetkikine imkân vermiyen veya bu listele-
I re karşı yapılan itirazları kabul etmiyen veya 
I merciine bildirmiyen görevliler hakkında üç ay-
I dan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 
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Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat ve 

itinanın gösterilmemesi sonucu meydana gelmiş 
ise, verilecek ceza bir aydan altı aya kadar ha
pistir. 

Seçmen kütükleri, sandık seçmen listeleri ve 
diğer belgeler üzerinde işlenen suçlar 

Madde 148. — Tamamen veya kısmen .sahte 
seçmen kütüğü veya sandık seçmen listesi tan
zim eden veya bozan veya çalan veya yok eden 
kimse, üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. 

Seçmen kütükleri veya' saııdıik seçmen liste
lerine ait vesikaları çalan veya bozan veya. yok 
eden veya tahrif" eden kimseye de ayın ceza ve
rilir. • ,, • 

Oy ha.kkıunı 'kullan ıl-ımısına engel olmak 
maksadiyle seçmenlerin kimliklerini ispata ya
rıya n her hangi bir belge üzerinde yukarıki 
fıkrada yazılı fiilleri işiiyenler veya bu belge
leri saklıyanlar altı,aydan iki yıla kadar hapis 
cezasiyle cezalan dini ir. 

Seçmen, kimliğini ispat ederek oyunu kul
landığı takdirde, yukarıki fıkrada yazılı ceza 
yarısına ikadar indirilir. 

Propaganda toplantılarına dair suçlar 
Madde 149. — Her kim '51 nci maddede gös

terilen heyetin kurulmamış olduğu toplantıda 
söz alır ve söyler veya her hangi bir vasıta ile 
bir seçim propagandası toplantısına mâni olur 
veya devamına imkân vermiyeeek hareket ve 
tertiplerle onu ihlâl ederse bir aydan altı aya 
kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya ika
da r ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Toplantı heyetlerine kargı suçlar 
Madde 150. — 51 nci .maddede yazılı heye

ti kurmıyaıı veya 'haber vermiyen .toplantı ter-
tipçileri ve mezkûr 'maddede yazılı görevleri 
yapmıyan 'heyet 'üyeleri on beş günden üç aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Yasak günlerde propaganda 
Madde 151. —''Oy verme gününden önceki 

gün içinde ve oy verme gününde umumi ve,va 
umuma açık yerlerde seçim propagandası için 
toplantı veya propaganda yapanlar veya bu' 
maksatla yayınlarda bulunanlar veya her ne 
suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabile
cek veya oy vermenin tam bir serbestlikle ya
pılmasına tesir edebilecek mahiyette söz veya 
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yazı ile propaganda, yapanlar veya asılsız şa
yialar çıkaranlar bir aydan altı aya kadar ha
pis cezası ile cezalandırılırlar. 

• • Haksız oy temini • • • -
Madde 152. — Her 'kim kendisine veya baş

kasına oy verilmesi veya verilmemesi için bir 
veya birkaç' seçmene 'menfaat, ;sair'kıymetler 
teklif ve vadeder veya verir, yahut resmî, umu
mi vazifeler veya 'hususi hizmet ve menfaatler 
vait veya temin ederse, üç aydan iki yıla kadar 
hapis cezasiyle cezalandırılır. Verilen, vait Ve
ya temin edilen menfaatler seçmenin seyahat, 
yemek, içki ve nakil masrafları veya' hizmetle
rinin mukabili olarak gösterilse dahi hüküm 
aynıdır. 

Yukarda yazılı paraf menfaat, vait veya hiz
metleri kabul eden seçmen dahi ayni ceza ile 
cezalandırılır. 

Bu fiilleri, tehdit veya cebir veya şiddet 
kullanarak işlîyenler halikında ceza, bir misli 
a r11 n 1 arak hükme dil ir. 

Oy kullanmaya engel olmak • 
Madde 153; — Yukarıki maddede yazılı mak

satlar için, o maddede yazılı "suretlerle seçmen
leri toplıyanlar ve bir köy veya bir mahalle 
veya bir meskûn mahalden veya sair yerlerden 
sandık yerine gelmelerini raenedenler 'hakkında, 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunun veya sıfa
tının veya her hanlgi bir (kimsenin 'haiz buluin-
duğu salâhiyetin suiistimali suretiyle işlendiği 
takdirde, verilecek 'hapis cezası bir seneden az 
olamaz. 

Adaylık hükümlerine aykırı hareketler ve 
propaganda yapamıyacak olanlar 

Madde 154. — özel kanunların adaylık koy
ma hususunda kaibul ettiği esas ve şekillere uy
maksızın adaylıklarını koyan memurlar ve yar
gıçlarla, adaylığını'koymak için ordudan ayrıl
ma isteğinde bulunmuş ve bu istekleri kaibul edil
miş olmasına rağmen her hangi bir selbeple göre
vinden fiilen ayrılmadan veya resmî elbiseyle 
propaganda yapan veya bu malhiyette her hangi 
ibir harekette bulunan subaylar, askerî memurlar 
•ve astsubaylar iki yüz elli liradan bin liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Yargıç ve yargıç sınıfından sayılanlarla, as
kerî şahıslar ve bu kanunun 62 nci maddesinin 
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ikinci fıkrasında yazılı memur ve hizmetlilerin, 
özel kanunlarına göre ilân olunan seçimin baş
langıç tarihinden oy vermenin sona ermesine ka
dar bir siyâsî parti veya bağımsız adayların İdi 
veya aleyhinde propaganda yapmaları veya her 
hangi bir suretle telkin ve tesirde bulunmaları 
halinde de yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

63 ııcü maddede yazılı yasaklara uynııyanlar 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Başbakan ve Bakanların .yasaklara uymamaları 
Madde 155. — 64, 65 ve 66 ncı maddelerde 

yazılı yasaklara uynııyanlar bir aydan bir yıla 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Sair propaganda suçları 
Madde 156. —*Bu kanunda ayrıca ceza hük

müne bağlanmıyan ve kanun hükümlerine aykırı 
olan sair propagandaların failleri hakkında Türk 
Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fık
rası uygulanır. 

Matibua ve ilânların tahribi 
Madde 157. — Secim propaganda matbuala

rının, yayınlanmasına, ilânına veya asılmasına 
mâni olanlar veya bunları taıhribedenler yüz lira
dan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılır. 

Sandık düzeni ve oy verme ile ilişkin suçlar 
Madde 158. — Sandık başında bu kanuna gö

re oy verme yönünden kendisine yükletilmiş olan 
ödevleri ihtara rağmen yapmıyan seçmenler elli 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılır. 

Sandık başında müdahale ve ihtara riayetsizlik 
Madde .159. —- Oyunu kullandıktan sonra, ih

tara rağmen sandık başından ayrılmıyan veya 
her hangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede 
bulunan veya bunlara teşebbüs eden kimse bir 
aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lır. 

Seçmen olmıyanların oy vermesi 
Madde 160. — Her kim oy verme sırasında 

seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy ver
meye teşebbüs eder veya verirse üç aydan bir 
yıla kadar Ihapis ve yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasına maihkûm edilir. 

4.1961 0 : 1 
Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşeb

büs eden veya veren altı aydan iki seneye kadar 
hapis ve iki yüz elli liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandık
ta da oy vermeye teşebbüs eden veya veren kim
se hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

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 tahribe den veya içindeki veya içinden çı
kan oy zarflarını alan, çalan veya değiştiren 
kimse, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve ilki 
yüz elli liradan ilki bin beş yüz "liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. 

Bu fiil ve hareketler, celbir veya şiddet -veya 
hile ile işlendiği takdirde hükmedilecek cezaya 
bir misli zaımnroiunur. 

Siyasi partilerle bağıımisız adayların oy. pusla I arı 
üzerinde işlenecek ısuçlar 

Madde 162. — Siyasi partilerin veya ba-
ğraısi'z adayların oy puflalarını veya seçime 
nıü'tafallük her türlü evrakı zapt.veya imha eden 
veya bozan veya oy verme yerine götürülmele-
ıiine veya dağıtılmalarına mâni olanlar altı ay
dan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Bu fiiller cebir veya şiddet veya tekdiit ve
ya hile ile veya içlerimden biri silâhlı olan bir
den fazla kimseler tarafından veyahut meskene 
veya siyasi parti binalarına her ne suretle olur
sa olsun girerelk işlenirse bu maddede yazılı ce
zalar bir misli eklenerek hükmolunur. 

Bu fiiller resmî sıfatı haiz olanlar tarafın
dan işlendiği takdirde yukarıki fıkrada, yazılı 
e eza verilir. 

Kurul başkan ve üyelerinin seçim işlerini bozması 
Madde 163. — Sertim kurulları başkan ve 

üyelerinden her hangi biri kanuna aykırı hare
ketleriyle seçim muamelelerinin yapılmasını veya 
oy verilmesini kısmen veya tamaımen iınlkân-
sız kılar, yahut seçimlerin "(butlanına bilerek 
sebebiyet verirse, bir yıldan üç yıla kadar ha
pis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bunlar secim neticelerini ilân etmezler, tu-
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tanağı alamazlar veya kanunen yenmeye mecbur 
oldukları tultanaik suretlerini vermezlerse aynı 
ceza ile cezalandırılırlar. 

Oy vertmıe sonucuna tesir edecek haller 
Madde 164. — 1. Her Mm samdık başında 

seçmenlerin imzalarını koydukları sandık seç
men listesine gelmifyenler adına sahte imza at-
ımaık, mühür koymak veya parmak basmak gibi 
ıhüleli bir harekelt ile' sandığa oy atar veya attı
rır ise altı aydan İki seneye kadar hapis ve iki 
yüz elli liradan ilki bin beş, yüz liraya kadar 
ağır para eezasiyle cezalandırılır. 

2. Bu fifii, sıandık başkan ve üyeleri ile res
mî memurlar tarafından işlendiği takdirde, yu-
fcarıki fıkrada yazılı cezaya yanışı eklenerek 
hükmedilir. 

3. Her kim, her hangi bir şekilde seçimin 
neticesini tağyir öder veya ettirir veya seçim 
tutanıafcianm tamamen veya kıömen sahte ola
rak tanzim veya tahrif eder veya ettirirse, üç 
yıldan yedi yıla kadar ağır hapis eezasiyle ceza
landırılır. 

4. Yuk'ankİ fıkrada yazılı fiil ve hareket
ler, kurul1 başkan ve üyeleri ve resmî memurlar 
tarafından işlendiği takdirde haklarımda veri
lecek ceza beş yıldan on yıla kadar ağır hapis
tir. . * 

Her kim, kurulları, üçüncü fıkrada yazılı fü-_ 
illeri işlemeye, her hangi bir suretle icbar eder
se üçüncü fıkrada yazılı ceza üçte birden yan-
ya kadar antmlaralk hükımolunur. 

Eğer bu fiil kurul mensuplarına her hangi 
bür suretle menfaat (temini veya va'di suretiyle 
ımeydana gelmiş ise, kurul menısuplariyle men
faat temin veya vadedenler hakkında dördüncü 
fıkrada yazılı ceza üçjte birden yansına kadar 
'eklenerek hükmedilir. 

îtirazlan ve şikâyetleri kalbul dtmemek 
Madde 165. — Bu kanunla kendilerine şikâ

yet ve itiraz yetkisi tanmanlann bu yoldaki 
imüracaatlerini tutanağa geçirmeye mecbur ol
dukları ahvalde tituanağa geçirmeyi reddeden 
•kurul başkan ve'üyeleri bir aydan bir yıla ka
dar hapis ve yüz Miradan beş yüz liraya kadar 
ağır para eezasiyle eezalandmlırlar. 

Kötü niyetle itiraz 
Madde 166. — Seçim sonunda seçilenlere ve

rilen tutanaklara veya seçilenlerin yeterliğine 
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makbul bir sebelbolmaksızın ve kötü niyetle itiıraz 
edenler bir aydan üç aya kadar halfif hapis ceza
sı ile cezalandırılır. 

Kötü niyetle şikâyet 
Madde 167. — Oy vermenin yolunda cereya

nını veya seçim kurullarının vazifelerini selâmet
le görmelerini yahut sayım neticelerini geciktir
mek gibi kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulu
nanlar hakkında yukanki madde Ihükmü uygula
nır. 

Çeşitli hükümler 
Madde 168. — Kurullarca düzenlenen ve oy 

verme ve seçim neticelerimi gösteren tutanakla
rın asılı suretlerini yırtan, bozan, kaldıran i m -
se hakkında bir aydan üç aya kadar hapis cezası 
verilir. 

Resmî makamların bildiriflerinie kargı işlenen 
suçlar 

Madde 169. — Her kim, seçim muamelelerine 
aldatarak üzere mercileri tarafındam yayınlananı 
beyanname ve tebliğlerin, ilân ve asılmasına mâ
ni olur veya bunları yırtar veya 'bozar veya kal-
dırırsa Ibir aydan üç aya kadar 'hapis eezasiyle ce
zalandırılır. 

İçki yasağına aykırı hareketler 
Madde 170. — Oy verme günü, oy verme müd-

detince, umuma açık yerlerde, umumi mahaller
de ispirtolu içki verenler, satanlar veya içenler 
veya her hangi bir suretle açık veya kapalı şişe
lerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar iki 
yüz elli liradan bin liraya kadar ağır para eeza
siyle eezalandınlır. 

Silâh taşıyanlar 
Madde 171. — 79 neu maddenin koyduğu si

lâh taşıma yasağına aykırı hareket edenler hak
kında 6136 sayılı Kanun hükümleri mahfuz kal
mak şartiyle iki yüz elli liradan bin iiraya kadar 
ağır para cezası (hükmolunur. 

Kovuşturma usullerine aykırı hareket 
Madde 172. — Kovuşturma ve soruşturma 

usullerini gösteren maddedeki yasaklara aykırı 
hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye 
kadar hapis cezası hükmölunur. 

Sekizinci Bölüm 
Kovuşturma usul ve şekilleri 

Kovuşturma ve soruşturma zamanı 
Madde 173. — Seçim işleriyle görevlendirilen-
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leriın oy verme günü ile bundan önceki yirmi dört 
saat içinde işledikleri bu kamunda yazılı seçim 
suçlarından ötürü bağlı bulundukları kurullarca 
düzenlenmesi gereken seçim tutanaklannın 'tan
zim edildiğinin ertesi günü kovuşturma ve so
ruşturma yapılır. 

İBu müddet içinde ağır cezayı gerektiren suç
larla, infazı muktazi hükümler ve .merciinden sâ
dır olmuş tevkif kararları ve 3005 sayılı Kanun 
bükümleri gereğince asliye mahkemelerinin' gö
revine giren ve delillerin kaybolması gibi sebep
lerle gecikmesinde mazarrat umulan cürümlerden 
başka foiçbir sebepten dolayı bir seçmen (hakkın
da kovuşturma ve soruşturma yapılamaz ve oy 
verme günü ile ondan önceki üç gün içerisinde 
seçmenin hürriyetini ve oy verme imkânını kal
dıracak veya tahdidedecek idari ve malî hiçbir 
tedbir alınamaz. 

Genel hükümlerin uygulanması 
Madde 174. — Bu kanunda yazılı suçlardan 

birini işliyenler veya bu kanunun uygulanma
sına taallûk edip de genel hükümlere göre -ce
zalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuri
yetleri ne olursa olsun haklarında umumi hü
kümler dairesinde kovuşturma yapılır. 

Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık so
ruşturması Cumhuriyet Başsavcısı, gerekli görül
düğü halde ilk soruşturma, Yargıtay Birinci 
Başkanının görevlendirdiği Yargıtay üyesi ve 
yargılama, Yargıtaym yetkili Ceza Dairesi ta
rafından umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını Başsavcı kendi yar
dımcılarına da yaptırabilir. Ancak, kamu dâva
sını açmak ve kavuşturmaya mahal olmadığına 
karar vermek Başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında Başsavcı ta
rafından istenilen, tevkif, tahliye, zabıt ve 
aramaya ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi 
tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuşturmaya mahal ol
madığına dair verilen karar ile. yukardaki fık
ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından ha
zırlık ve ilk soruşturmalar sırasında verilecek 
kararlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay Bi
rinci Başkanının görevlendirdiği bir daire baş
kanı tarafından tetkik olunarak karara bağlanır. 

îlk -soruşturma sırasında Yargıtay üyesi ta
rafından verilecek kararlardan umumi hüküm
lere göre tasdik ile tekemmül etmesi icabeden-
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lerin tasdik mercii, görevlendirilmiş olan Yargı
tay Daire Başkanadır. 

Yargıtay Daire Başkanının tasdiki ile te
kemmül eden kararlara karşı yapılacak itiraz
lar Yargıtay Birinci Başkanı tarafından tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruştur
masının yapılması ve kamu dâvası açılması ve 
son soruşturma açılmasına karar, verilmesi o 
ile en yakın il merkezindeki vazifeli Cumhu
riyet Savcısı ve sorgu yargıcı ve yargılamaları 
o yerdeki görevli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri-mahfuzdur. 
İlgili kimseler ve siyasi partiler Ceza muha

kemeleri usulü Kanunu gereğince şikâyetname 
vermek suretiyle kamu dâvasını tahrik ve müda
hale edebilirler. 

Kovuşturma usulü 
Madde 175. — Bu kanunda yazılı suçlar

dan dolayı ağır cezayı gerektiren cürümlerden 
gayrısmda 173 ncü maddede yazılı müddetlere 
riayet edilmek şartiyle bu kanunda yazılı suç
lardan dolayı 3005 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde kovuşturma yapılır. 

Seçim zamanında cevap hakkı 
Maddo 176. — Seçim süresi içinde özel ve 

tüzel kişilerin haysiyet ve şerefine dokunan 
veya menfaatini bozan yahut kendileriyle ilgili 
hakikate aykırı hareketler, düşünceler ve sözler 
izafesi suretiyle açık veya kapalı şekilde bir 
mevkutede yapılan yayından dolayı o özel ve 
tüzel kişiler 5680 sayılı Kanunun 143 sayılı Ka
nunla değiştirilen 19 ncu maddesine göre cevap 
vermek veya düzeltme istemek hakkına sahip
tirler. 

Özel ve tüzel kişiler cevap ve düzeltmeyi 
bulundukları yerin sulh yargıcına da verebilirler. 
ücretini öderlerse metin telgrafla da bildirilir. 

Ancak oy verme gününden önceki 7 nci gün
den sonra, sulh yargıcının kararı ile yetinilir. 

Yukartlaki fıkralara riayet etmiyenler hak
kında Basın Kanununun hükümleri uygulanır. 

Kurulda görevli yargıcın bakamıyaeağı 
dâvalar 

Madde 177. — il ve ilçe seçim kurulu baş
kan ve üyeliklerini yapan yargıçlar kendi çev
releri içinde vukua gelecek seçim suçlarına mü
teallik dâvalara bakamazlâr. 
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Aynı mahalde bu dâvaları görecek başka 

yargıçlar bulunmaması veya mahkemenin teşek
kül edememesi halinde mezkûr dâvalara bu ma
halle en yakın yargı çevresinde bulunan aynı 
derecedeki mahkeme veya vazifeli yargıç tara
fından bakılır. 

Tutanakların delil kıymeti 
Madde 178. — Bu kanunda yazılı suçlardan 

ağır cezayı gerektirenlerin gayrısmda kurullar
ca tanzim edilen tutanaklar sahtelikleri sabit 
oluncaya kadar muteberdir. 

Seçim suçu 
Madde 179. — Bu kanuna göre seçim suçun

dan maksat, seçim işlerinde bu kanun hüküm
leri uyarınca görevlendirilmiş bulunan kimse
lerin bu görevleri dolayısiyle işlemiş oldukları 
fiil ve hareketlerle her kim tarafından işlenir
se işlensin bu kanuna aykırı bulunan fiil ve ha
reketlerdir. 

Dâva süresi 
Madde 180. — Seçim suçlarından doğan ka

mu dâvası, seçimin bittiği tarihten itibaren üç 
ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma ya
pılamaz. 

Kamu dâvasının açılması izin veya karar 
alınmasına bağlı olan suçlarda izin veya kara
rın alınması için yapılan müracaat tarihi ile 
izin veya kararın verildiği tarih arasında geçen 
süre dâva süresi hesabına katılmaz. Ancak, bu 
süre üç ayı geçemez. 

Dokuzuncu Bölüm 
Çeşitli hükümler 
Seçim giderleri 

Madde 181. — Seçim giderleri, genel bütçe
den ödenir. Bunun için gerekli ödenek Adalet 
Bakanlığı bütçesindeki özel bölüme konur. 

Bu ödeneğin harcanmasında, birinci derece 
ita âmiri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanıdır. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması ge
reken her türlü harcamaların ita âmiri il ve il-, 
çe seçim kurulları başkanları olup tahakkuk iş
lemleri Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. 

ödenecek ücretler 
Madde 182. — Seçim kurlları başkan ve üye

leriyle bu kanun gereğince görevlendirilecekle
re ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya dı
şında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere ve-
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rileeek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırıla
cakların gündelikleri Yüksek Seçim Kurulunun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirtilecek 
esas ve miktarlara göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gön
derileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu 
hükümlerine göre verilir. 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, bu madde hü
kümlerine göre harcanacak seçim giderleri öde
neğinden yeter miktarı il ve ilçe seçim kurul
ları başkanları emrine gönderir. 

Bu kanunun uygulanması için gerekli yerle
re başka yerlerden yetki verilerek gönderilen 
yargıç sınıfından olanlara bu sebeple yapılan 
ödemeler saklıdır. 

Satmalına ve avans 
Madde 183. — Bu kanun gereğince yapılacak 

işler için lüzumlu ser türlü levazım ve imal etti
rilecek eşya ve taşıma giderleri miktarı nteye baldğ 
olursa olsun 2490 sayılı Kanunun 46 ncı madde
sinin (A) fıkrası hükümleri dairesinde pazar
lıkla yapılır. îlâji mecburi değildir. 

Her çeşit seçim giderleri içim il ve ilçe adalet 
daireleri mutemetlerine il ve ilçe seçim kurul
ları başkanlarının tasvibi ile* ayrıca üç bin liraya 
kadar avans verilir. Bu had içinde kalmak üzere 
mahsubedilen miktara kadar yeniden avans ve
rilebilir. 

Seçim eşyasının muhafazası 
Madde 184. — îl, ilçe ve sandık kurullarına 

ait mühürler, seçim işlemlerine taallûk eden tuta
naklar, matbu defterJjer veya sair evrak il, ilçe 
adalet daireleri emanet memurluklarında ve oy 
sandıHariyle kapalı oy verme yerlerinin eşya; ve 
malzemesi köylerde muhtiarlıklarca ve kasaba 
ve şehirlerde belediyelerce muhafaza olunur. 

Muaflık 
Madde 185. — Bu kanunun uygulanmasında, 

yapılacak müracaatlere ait her türlü eVnak ve 
vesikalar ile kurullarca verilecek kaıraırlar resim 
ve haredan muaftır. 

Siyasi partilerin kâğıt ihtiyacı; 
Madde 186. — Siyasi partiler oy puslası ve 

propaganda işleri için ihtiyaç duydukları kâğıdı 
Devlet fabrikalarından veya Devlet sermayesinin 
iştiraki olan fabrikalardan temin etmek isterlerse 
bedeli kendileri tarafından ödenmek şartiyle 
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Yüksek Seçim Kurulu, partilerin bu isteklerini 
yerine getirir. \ 

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda, resmî 
makamlar ve fabrikalar nezdinde, yapacağı ta
lepler süratle ve her şeye tercihli olarak yerine 
getirilir. 

Onuncu bölüm . 
Geçici hükümler 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren: 

A) Üç gün içinde Yüksek Seçim Kurulu te
şekkül eder. 

B) Yedi gün içinde il ve ilçe seçim kurulları 
teşkil olunur. 

Bundan sonra, kütüklere dair hükümler dai
resinde işleme devam olunur. 

Geçici madde 2. — içişleri Bakanlığı bütçesi
nin 418 nci bölümündeki seçmen kütük ve kart
larının düzenleme giderleri ödeneği olan 1 500 000 
Jira, Adalet Bakanlığı bütçesinin 420 nci bölü
müne aktarılır ve eklenir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun 19 ncu ve 
23 ncü maddelerindeki, siyasi partilerin on beş 
il çevresinde il ve ilçe teşkilâtı kurmuş olmaları 
hükmü saHı kalmak şartiyle, bu teşkilâtı altı 
aydan beri kurmuş ve ilk genel kurul toplantı
sını yapmış bulunmak kayıtları, bu kanunun ya
yınlanmasından sonra yapılacak her türlü seçim
lerde bir defaya mahsus olmak üzere aranmaz. 

Geçici madde 4. — 157 sayılı Kanunun 2 nci 
ve 18 nci maddelerine göre, Anayasanın halko
yuna sunulmasında, bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

On 'birinci ıbölüm 
ıSon hükümler 

Kaldırılan kanunlar 
Madde 187. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se

çimi Kanunu ile onu tadil eden 6272, 6438, 7037 
ve 7053 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmış
tır. 

Yürürlük 
Madde 188. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Yürütmekle görevli makam 
Madde 189. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
YÜRDAKULER MUZAFFER — Efendim, 

87 nci madde var. Burada oy verirken, kimliği-
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nin tesbitinde seçmen kartını gösteren şahıs zar
fı alıyor ve oyunu kullanıyor. Ben diyorum ki, 
•seçmen kartiyle beraber her şahıs hüviyet cüz
danını çıkarsın ve hüviyet cüzdanı oy kullandık
tan sonra mühürlensin. Bu suretle başka bir yer
de tekrar oy kullanması önlenir. Şöyle bir sual 
akla gelebilir. Bir kısım vatandaşların iki tane 
nüfus cüzdanı varsa? Bu hiejbir şey ifade etmez. 
Bu şekilde olanlar binde ikiyi geçmez. 

BAŞKAN — Sandıkta ismi olanlar ancak o 
sandıkta oyunu kullanabileceğine göre başka bir 
yerde tekrar oy vermesine imkân yoktur. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, ben seçmen kart
larının oy kullanıldıktan sonra sandık kuruluna 
(bırakmalarını, terk etmelerini istiyorum. Kartı 
orada terk eder. Bu memleket bundan çok ıstırap 
çekmiştir. Birçok misaller söylenebilir. 

O'KAN SEZAİ — Efendim, ben, nüfus kâ
ğıdı üzerinde konuşacağım. Her ne kadar, bir 
emniyet supapı gübi gözüküyorsa da, öyle değil. 
Bâzılarının iki nüfus kâğıdı vardır. Bâzılarının 
yoktur. Yok olanların sayısı çoktur. Nüfus kâ
ğıdı götürmek mecburiyeti konursa, seçime ilti
fat azalacaktır kanaatindeyim. 

YÜRDAKULER MUZAFFER — Teklifimi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Vaziyet tavazzuh etmiştir. 87 
nci maddede Vehbi Beyin bir aykırı teklifi vardı. 
ıSeçim kartlarının oy verildikten sonra sandık 
kuruluna teslim edilmesini istiyor. Teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

87 nci maddeyi olduğu gibi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

BAŞKAN — 124 ncü madde haikikında açık
lama yapılısın. 

YÜRDAKULER MUZAFFER — Efendim, 
124 ncü madde Mrazm karara bağlanması hak
kındadır. Madde dfiyor M : 

«İlçe seçim kurulu başkanı, üç gün içinde, 
iitirazı inceler ve taallûk eylediği işlemlerin, 
seğmen kütüklerinin ve sandıik seçmen listeleri
nin düzenlenmesi hususunu, bu kanunun koy
duğu usul ve esaslara uygun olup olmadığı yö
nünden, bir karara bağlar. 

îiçe seçim kurulu başkanı bu Mrazları tet-
Ikilklte, hâJk4m sıfatı ile hareket eder ve karar
ları kesânddr.» 
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./Memlekette hiejbir mah!keme yoktur ki, ver- I 

diği karar kesin olsun, bir üst mahkemeye iti
raz edilmesin. Mrazı ilçe seçim kuruluna yapı- 1 
yarısunuz, o tetkik ediyor ve kararını veriyor. 
Bu durumda hem mahkeme durumuna düşüyor, | 
hem davacı durumuna düşüyor; bu nasıl ola-
öaikttır? 

İlçe seçim kuruluna itiraz edilsin. Tetkilk 
edip karara bağladıktan sonra, itiraz eden iti
razında ısrar ederse, Yüksek Seçim Kuruluna j 
itiraz edebildin. Burada ilçe seçim kurulunun 
kararının -kesin olduğu belirtiliyor. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, seçimlerde 
biliyorsunuz, mulhltarlıklarca yapılan seçmen 
lisiteleri vardır. Seçmen lisiteleri ile ilgili husus
lardaki itirazlar ilçe seçim kuruluna yapılıyor. 
Sandık seçmen listeleri muhtarlıkça yapılıyor. 
Buradaki itiraz da mulhJtarların yaptığı seçmen 
listelerkıadir. Burada ismini göremiıyenler mü-
racıaalt ediyor ve bu müracaatı neticesinde is-
miini listeye yazdırıyor. Bu listeler ilçe seçim 
•kurulunun yaptığı bir şey değildir. 

YILDIZ AHMET — Burada muhtelif itiraz 
şekilleri var. Bu ise sadece seçmen sandık liste
lerine karşı bir itiraz. Binaenaleyh, hâkim bu
rada kendisini alâkadar eden bir mevzua karar 
veriyor. Bu itibarla buyurduğunuz mahzur va
rit değil. 

ERSÜ VEHBİ — Her ne kadaır arkadaşımız 
mahzur yok, diyorlarsa da mahzur olabilir. Hiç 
değilse bir üst kademeye itiraz vâki olmalıdır. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu işin tat
bikatını biliyorsunuz, tlçe seçim kurulu kaç 
yerde sandılk kurulacağını bildirir. Listeleri 
söylemez. Sandık kuracağı yerlere göıre kimin 
nerede rey vereceğini muhtarlık, kendi bölgele
rine göre, tesbit eder. Cetvelde ismini görmiyen 
şjaihıs gider, müracaat eder. G-eçen seferki se
çimde oldu, Bir apartmanın bir dairesinde otu
ran bir şahıs bu sandığa, aynı apartmanda otu
ran başkm bir şahıs şu sandığa gönderilmiştir. 
Bu batkımdan şikâyetler ilçe seçim kuruluna 
gelir. Mesele budur. 

ERSÜ VEHBÎ — Biraz önee sandık bölgesi 
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maddesi müzakere edilirken izah edildi. Sandık 
yerlerini ve o sandıkta oy verecek seçmenleri 
ilçe esçiim kurulu tesbilt etmektedir. Bu mad
dede bir ihtilâfımız olmasa gerek. Ben biır nok
sanlık teslbit etmiş değilim. 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarım, bir 
yanlış anlaşımazlılk var. Burada sandılk seçmen 
listderinkı itirazından bahsediliyor. 124 neü 
ımaddede itirazların karara bağlanmasından 
'bahsediliyor. İtiraz yapılan makam var, karara 
bağlıyacak: maikaım vardır. 

Müsaadenizle bu maddeyi bir defa daha oku
yalım : 

Sandıtk seçmen üstelerine itiraz 
İtirazın şekli. 

Madde 122. — Asılan sandık seçımen listele
rime asılı kaldığı süre içinde listelerin asılı bu
lunduğu yerde ilçe seçim kurulu başkanınca 
görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasiyle 
veya doğrudan doğruya ilçe seçim kurulu baş
kanına, söızle veya yazı ile itiraz edilebilir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu Üstede şu kadar kim
se oy verecektir. Bunu kim teslbit ediyor? tlçe 
Seçim kurulu. İtiraz da ona yapılıyor. Mahzur 
'burada. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Eskiden beri 
vardır. Listede olmıyan itiraz edeme, yine lis
teyi yapanlar karar verir, şikâyet haklı mıdır, 
değil imidir?, diye. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var. Oyunuza 
ısunuyorum. Kaibul edenler... Elümiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi, bundan evvel kabul edilen teklife 
göre 97 ndi maddeden (97 nci madde dâhil) 
189 ncıı maddeye ıkadar, (189 dâhil), madde
leri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim Kanunu, yalnız bir maddesi, 21 yaş 
olaralk düzeltilmelk üzere, kabul edilmiş ve bu 
•düzeltime ile Temsilciler Meclisline iadesine ka
rar .verilmiştir. / 

Konuşacak başka şey yok. Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati.: 17,00 
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